Szanowni Państwo!
W naszej codziennej pracy wielokrotnie spotykamy się z osobami, które zagubione
w różnorakich, codziennych problemach, szukając pomocy, często nie wiedzą gdzie  
i do kogo się po nią udać. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom
pragnę przekazać na Państwa ręce niniejszy Informator Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Miliczu. Celem opracowania i wydania niniejszej publikacji jest przekazanie
mieszkańcom naszego powiatu informacji, które ułatwią kontakt i dostęp do świadczeń
oraz usług oferowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz inne jednostki
z naszego terenu działające w obszarze wspierania osób, które znajdują się w trudnych
sytuacjach życiowych. Mam nadzieję, że ten przewodnik będzie służył jako swego
rodzaju drogowskaz – wskazujący formy i zakres pomocy dla wszystkich potrzebujących
mieszkańców powiatu milickiego.
Dyrektor PCPR w Miliczu
Monika Szczepańska

PRZEWODNIK
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MILICZU
ul. Trzebnicka 4B 56-300 Milicz tel. 71 3841384

Jak możemy Ci pomóc? Poznaj naszą ofertę.
ÔÔ Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz skorzystać z przysługujących Ci świadczeń?
 Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego
inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: protezy, kule, wózek inwalidzki i inne).
Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź wręcz umożliwiają, funkcjonowanie osoby
niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki,
pieluchomajtki, itp.). Możliwa jest refundacja.
O dofinansowanie z PCPR zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu
przepisów o zasiłkach rodzinnych za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
a. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wysokość dofinansowania z PCPR zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a. a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów,
jeżeli taki udział jest wymagany,
b. b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego
osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofinansowania, powinny złożyć w PCPR
pisemny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Miliczu oraz na naszej stronie internetowej www.pcprmilicz.pl

 Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli zachodzi potrzeba
prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu – potwierdzona zaświadczeniem lekarskim
oraz w/w sprzęt jest niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym
uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania , jakości życia , integracji
społecznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej
O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
1. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przeciętny miesięczny dochód,
w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
»» 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
»» 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat
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przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż
do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Realizacja dofinansowania następuje po podpisaniu umowy z PCPR.
Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofinansowania, powinny złożyć w PCPR
pisemny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Miliczu oraz na naszej stronie internetowej www.pcprmilicz.pl

 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier funkcjonalnych (jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu
ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem) mogą
ubiegać się:
1. na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są
właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub
budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
2. na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych ma za zadanie umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie
niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, więc dofinansowanie
może dotyczyć sprzętów, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej temu służą.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów
przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Realizacja dofinansowania następuje po podpisaniu umowy z PCPR.
Dofinansowanie likwidacji poszczególnych barier przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed
złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel. Termin trzyletni dotyczy
odrębnie każdej z barier.
PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych
i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofinansowania, powinny złożyć w PCPR
pisemny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski, szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania dostępne
są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu oraz na naszej stronie internetowej www.pcprmilicz.pl

 Turnus rehabilitacyjny
Turnus rehabilitacyjny jest jednym z elementów całego procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osoby niepełnosprawnej
i może być dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Turnus rehabilitacyjny ze swojego założenia powinien służyć rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje.
Warunkiem otrzymania dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jest udokumentowanie faktu
niepełnosprawności uczestnika i spełnieniu kryterium dochodowego,
Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy
oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym
funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do
znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo
w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
Ośrodek i organizator turnusu wybrane przez osobę niepełnosprawną muszą posiadać odpowiedni wpis do rejestru
ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu rehabilitacyjnego oraz musi być zgodny ze schorzeniem osoby
niepełnosprawnej.
Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofinansowania, powinny złożyć w PCPR
pisemny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Miliczu oraz na naszej stronie internetowej www.pcprmilicz.pl
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 Dofinansowanie usług tłumacza migowego
Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2%
przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia, a dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania
poniesionych przed przyznaniem środków finansowych ze środków Funduszu. Wniosek można złożyć w każdym czasie
i winna to zrobić osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 71 3841384

 Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”
Powiat Milicki od 2012r. realizuje pilotażowy program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Realizatorem zadań w ramach programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.
Obowiązujące w 2013r formy wsparcia w ramach Programu obejmują:
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
1. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
1. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
2. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
1. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
2. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
3. pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
4. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłacenie
przedszkola).
2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.
Wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Trzebnickiej 4B w Miliczu oraz na stronie
internetowej www.pcprmilicz.pl.
Bliższych informacji na temat programu można uzyskać osobiście w siedzibie tutejszego Centrum lub telefonicznie pod
numerem 71/38 41 384. Ponadto szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl.

 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – pełny tekst dostępny jest na stronie
internetowej pcprmilicz@wp.pl – jeżeli jesteś zainteresowany zajrzyj.

 Informatory PCPR - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu dostępne są informatory
o przysługujących świadczeniach.

 Doradca ds. osób niepełnosprawnych - w PCPR można skorzystać z pomocy doradcy ds. osób
niepełnosprawnych, który udzieli wszelkich informacji o przysługujących uprawnieniach.

 POWIATOWY URZĄD PRACY W MILICZU
Osoby niepełnosprawne lub pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą również uzyskać wsparcie
z zakresu rehabilitacji zawodowej poprzez m.in. staże , jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej. Więcej informacji w siedzibie PUP w Miliczu ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 Milicz, TEL. 71 3842041,
www.pupmilicz.samarzady.pl

 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Osoby niepełnosprawne mogą również uzyskać pomoc odpowiednio w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (patrz
dział dotyczący OPS-ów na str. 14) lub w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Miliczu.
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ÔÔ Wychowujesz niepełnosprawne dziecko lub dziecko ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi?
Na terenie powiatu milickiego funkcjonują następujące placówki, które świadczą wsparcie m.in. edukacyjne dla
niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin:

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Miliczu, ul.
Armii Krajowej 2, 56-300 Milicz,
http://sosw-milicz.pl Ośrodek Szkolno – Wychowawczy umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,   znacznym oraz głębokim
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej.
 Powiatowe Centrum Edukacyjnej Psychologiczno - Pedagogiczne w Miliczu, ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz,
http://www.pceipp.pl W PCEiPP działa między innymi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Celem Poradni
jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży. Placówka zajmuje się diagnozą,
orzecznictwem i poradnictwem na terenie powiatu milickiego. Poradnia realizuje swoje cele statutowe przez
prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej.
 Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz,
www.mspdion.org.pl MSPDiON zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem osób niepełnosprawnych z powiatu
milickiego, oraz powiatów ościennych.
W ramach Stowarzyszenia działają:
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, a w nim:
»» Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, Poradnią Rehabilitacyjną dla Osób
Dorosłych i Poradnią Logopedyczną,
»» Przedszkole masowe,
»» Przedszkole specjalne,
»» Zespół rewalidacyjno-wychowawczy,
»» Roczne przygotowanie przedszkolne,
»» Klasy na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

ÔÔ Chcesz uzyskać status osoby niepełnosprawnej?
 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - W strukturze organizacyjnej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu mieści się Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, który orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych.
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się w siedzibie Powiatowego
Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Miliczu, ul. Trzebnicka 4B.
Do wniosku o wydanie orzeczenia należy załączyć:

»» Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca
(może to być lekarz pierwszego kontaktu), zaświadczenie takie ważne jest 30 dni od daty wydania i w tym czasie
należy złożyć wniosek,
»» Kserokopie dokumentacji medycznej (historia choroby) umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności. Ponadto
kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku dzieci kserokopię pierwszej strony książeczki zdrowia dziecka
(z numerem PESEL).
»» Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć dokumentację medyczną
(kserokopie), kserokopię orzeczenia o inwalidztwie (KIZ) lub niezdolności do pracy (ZUS) oraz inne posiadane
dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.
Wymagane druki wniosku do wypełnienia oraz zaświadczenia lekarskiego można otrzymać w siedzibie Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź na stronie internetowej www.pcprmilicz.pl.
•

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności może wydać orzeczenie o zaliczeniu do:
»» Znacznego stopnia niepełnosprawności
»» Umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
»» Lekkiego stopnia niepełnosprawności
Ważne: zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza zatrudnienia danej
osoby na otwartym rynku pracy (poza zakładami pracy chronionej). Pracodawca chcący zatrudnić osoby o takim stopniu
niepełnosprawności musi przystosować stanowisko pracy do potrzeby osoby niepełnosprawnej i uzyskać pozytywną ocenę
Państwowej Inspekcji Pracy.
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Dzieci do 16. roku życia zalicza się - bez określania stopnia niepełnosprawności - do osób niepełnosprawnych wówczas,
gdy mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy,
z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia
im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie
potrzebne osobie w danym wieku.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje legitymacje
osób niepełnosprawnych - odbywa się to na wniosek osoby niepełnosprawnej, który osoba zainteresowana składa we
właściwym dla jej miejsca zamieszkania powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Druk wniosku
udostępnia zespół, dostępny jest również na stronie internetowej www.pcprmilicz.pl
Karta parkingowa - osoby posiadające ważne orzeczenia:
»» o znacznym stopniu niepełnosprawności,
»» o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
»» o lekkim stopniu niepełnosprawności, które w orzeczeniu posiadają kod R lub N
wraz ze wskazaniem ( w punkcie 9 orzeczenia) spełnienia przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu
drogowym mogą na swój wniosek otrzymać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności kartę
parkingową. Wnioski są dostępne w siedzibie PZdsOoN oraz na stronie internetowej www.pcprmilicz.pl

ÔÔ „Projekt „Lepszy start” – co to za projekt i do kogo jest skierowany?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu od 2008r. realizuje projekt systemowy pt. ”Lepszy start” współfinansowany
przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia PCPR w Miliczu, w szczególności
osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
W trakcie realizacji projektu w latach 2008 – 2012 uczestnicy zdobywali nowe umiejętności lub podnosili swoje kwalifikacje,
uczyli się, jak radzić sobie na rynku pracy, podnosili swoje kompetencje społeczne oraz dbali o profilaktykę prozdrowotną.
W ramach indywidualnej ścieżki reintegracji uczestnicy mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:
•
•
•

wsparcia doradcy zawodowego,
treningu umiejętności społecznych
kursów, szkoleń np. kurs obsługi komputera, szkolenie z zakresu wizażu i autoprezentacji, kurs prawa jazdy kat. B, kurs
języka migowego itp.
• pobytu na turnusach oraz zajęciach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
• sfinansowania nauki na poziomie wyższym,
• pomocy na zagospodarowanie - dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
W roku 2013 PCPR w Miliczu kontynuuje realizacje projektu (szczegółowe informacje o działaniach dostępne są w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu ul. Trzebnicka 4B tel. 71 3841384 oraz na stronie internetowej
www.pcprmilicz.pl )

KAPITAŁ LUDZKI:
•

oznacza zawarty w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości zasób fachowej wiedzy, umiejętności, doświadczenia,
zdrowia i energii życiowej
• jest wskaźnikiem możliwości adaptacyjnych i produkcyjnych oraz kreatywności
• nie jest wartością stałą, ale może się zmienić w zależności od przebiegu procesu socjalizacji w społeczeństwie
• jego wartość podnosi się poprzez inwestowanie w rozwój człowieka
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI jest jednym z programów operacyjnych, wdrażanym w latach 2007-2013. Środki
finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
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ÔÔ Ty lub ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje całodobowej opieki świadczonej przez Dom
Pomocy Społecznej?
Dom Pomocy Społecznej to jednostka świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym
całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach
i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiającą korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Powiat Milicki dysponuje dwoma Domami Pomocy Społecznej, tj.:

 Dom Pomocy Społecznej, ul. Kombatantów 1, 56-300 Milicz przeznaczony dla osób w podeszłym
wieku , liczba miejsc – 123
 Dom Pomocy Społecznej, ul. Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice, przeznaczony dla osób przewlekle
psychicznie chorych, liczba miejsc -152
Osoby ubiegające się o skierowanie do DPS powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na ich
miejsce zamieszkania lub pobytu. Ośrodek ten zajmie się skompletowaniem odpowiedniej dokumentacji.
Całość dokumentacji wraz z decyzjami o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w określonym DPS wydanymi przez
organ gminy właściwy dla osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS zostaje przekazany do PCPR.
Jeżeli DPS-y dysponują wolnymi miejscami zostaje wydana decyzja o umieszczeniu. W przypadku niemożliwości umieszczenia
w DPS / powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym
terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS.

ÔÔ Ty lub ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia m.in. dla osób z zaburzeniami
psychicznymi?
 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie możesz liczyć na pomoc psychologa, prawnika,
pracownika socjalnego, doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

Tutaj również zostaniesz poinformowany o przysługujących ci uprawnieniach, a także o jednostkach świadczących pomoc
osobom z zaburzeniami psychicznymi, które działają na terenie powiatu milickiego, tj:

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Osadnicza 1c,
56-300 Milicz, tel. 71 3831155
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Miliczu – to działająca na zlecenie powiatu placówka
dziennego pobytu, funkcjonująca przy MSPDiON od 2001 roku. Jest to ośrodek dziennego pobytu przeznaczony dla osób
niepełnosprawnych upośledzonych w stopniu głębokim z zaburzeniami psychicznymi i/lub sprzężoną niepełnosprawnością.
Jej siedziba znajduje się na ul. Osadnicza 1c w Miliczu (obok WTZ).
Celem działalności POW-u jest możliwie szerokie usamodzielnienie i uspołecznienie podopiecznych, poprzez różnorakie
formy terapii. Podopieczni placówki korzystają z zajęć fizjoterapeutycznych, logopedycznych, psychologicznych, hipoterapii,
dogoterapii, terapii wielozmysłowej w Sali Doświadczania Świata, wyjazdów na basen. Poza tym uczestniczą w różnorakich
przedsięwzięciach artystycznych i turystycznych.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia prowadzi postępowanie wspierające – rehabilitacyjne, a także rewalidację zmierzającą do
usprawnienia funkcji fizycznych, psychicznych i społecznych. Zakres rehabilitacji dostosowany jest do potrzeb i możliwości
psychofizycznych uczestnika.
Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej, po złożeniu wniosku do ośrodka
pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
W przypadku osób, które kierowane są do domu po raz pierwszy, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie
dłużej niż 3 miesiące, w celu dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie
indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego osobę kieruje się
do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania
wspierająco-aktywizującego.
Dokumentami koniecznymi przy ubieganiu się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy są:
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•
•
•
•
•

wniosek,
zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach,
zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz
z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli takie posiada,
postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Osadnicza 1c, 56-300 Milicz, tel. 71 3831155
Placówka prowadzona przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – na rzecz powiatu
milickiego .
WTZ przeznaczony jest dla dorosłych osób, które posiadają w szczególności orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem uczestnictwa w terapii zajęciowej. Główną ideą placówki jest przygotowanie do
godnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz ewentualnego podjęcia pracy.
Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji pracownie tematyczne, w których zdobywają wiedzę i proste umiejętności oraz
rozwijają różnorakie zainteresowania i pasje. Obecnie placówka dysponuje pracowniami: komputerową, plastyczną,
ogrodniczą, krawiecką, stolarską, ceramiczną, gospodarstwa domowego, społeczną. Uczestnicy zajęć mogą również liczyć na
pomoc psychologiczną, logopedyczną i fizjoterapeutyczną oraz korzystanie z hipoterapii, wyjazdy na kryty basen, wycieczki
i bezpłatny transport.

 Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach dla przewlekle psychicznie chorych ul. Kwiatowa 9, 56-320
Krośnice, tel. 71 3846105
Sposób kierowania został opisany w dziale „Ty lub ktoś z twojego otoczenia potrzebuje całodobowej opieki świadczonej przez
Dom Pomocy Społecznej”

 Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku ul. Kombatantów 1, 56-300 Milicz,
tel. 71 3841446
Sposób kierowania został opisany w dziale „Ty lub ktoś z twojego otoczenia potrzebuje całodobowej opieki świadczonej przez
Dom Pomocy Społecznej”

 Milickie Centrum Medyczne Oddział Psychiatryczny ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz, tel. 71 384 67 84
W oddziale psychiatrycznym ogólnym prowadzona jest diagnostyka i terapia wszelkich zaburzeń psychicznych osób
dorosłych – depresyjnych, psychoz, zaburzeń lękowych, zaburzeń zachowania u osób upośledzonych umysłowo, zaburzeń
świadomości, zwłaszcza w alkoholowych zespołach abstynencyjnych oraz zaburzeń na podłożu organicznym.

ÔÔ Chcesz stworzyć rodzinę zastępczą? Jesteś rodzina zastępczą chcesz poznać swoje
uprawnienia?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest również ORGANIZATOREM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Co to jest piecza zastępcza?
Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej (w rodzinie zastępczej) i instytucjonalnej (w placówce opiekuńczowychowawcze).

 Kilka słów o rodzinnej pieczy zastępczej
Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki
rodzicielskiej. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem.
W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub
gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu
i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. rodzina zastępcza:
1. spokrewniona,
2. niezawodowa,
3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
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2. Rodzinny Dom Dziecka.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;
zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Prawa dziecka w rodzinie zastępczej
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ma w szczególności prawo do:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

utrzymywania osobistego kontaktu z rodziną naturalną i powrotu do rodziny naturalnej,
traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości,
praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka,
kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności, zabawy i wypoczynku,
pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,
wiedzy o swoim pochodzeniu, dostępu do informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą.

Kto może ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim,
którzy:
»» dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
»» nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
»» wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu
egzekucyjnego;
»» nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
»» są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
»» przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
»» zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych
potrzeb, w tym:
a. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były
skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku rodziny
zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na
pokrycie kosztów jego utrzymania.
Wysokość przysługujących świadczeń:
»» 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
»» 1000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej
niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Kwoty świadczeń dla rodziny zastępczej pomniejsza się o kwoty nie wyższe niż 50% dochodu dziecka.
Za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 200 zł na pokrycie
zwiększonych kosztów utrzymania:
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»» na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
»» na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota
2000,00 zł miesięcznie, a rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego nie niższą niż kwota 2600,00 zł
miesięcznie.
Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
»» dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia – raz w roku,
»» świadczenia na pokrycie:
a. niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
b. wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływa na jakość
sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymać środki finansowe:
»» na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
»» na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym.

Y Poszukujemy rodzin zastępczych !!! Y
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej
oraz osób gotowych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla dzieci z terenu naszego powiatu. Wszystkich
zdecydowanych na przyjęcie dzieci do siebie, a także tych którzy chcą taką ewentualność rozważyć lub po prostu temat
rodzicielstwa zastępczego ich zainteresował, zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

 Kilka słów o instytucjonalnej pieczy zastępczej
Piecza zastępcza może być sprawowana w formie instytucjonalnej.
Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy
zastępczej, tj.
1. placówce opiekuńczo-wychowawczej typu:
»» socjalizacyjnego,
»» interwencyjnego,
»» specjalistyczno-terapeutycznego,
»» rodzinnego.
2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
3. interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
Każda placówka opiekuńczo-wychowawcza:
»» zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
»» realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
»» umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
»» podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
»» zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
»» obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
»» zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Na terenie powiatu milickiego funkcjonują 3 niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze do 14 dzieci. Placówki
prowadzone są przez Stowarzyszenie „Nasze dzieci”. Główna siedziba: Krośnice ul. Kwiatowa 1, pozostałe; Krośnice,
ul. Kwiatowa 10a, Sułów ul. Kolejowa 3. Placówki prowadzone są zgodnie ze standardami obowiązującymi po wejściu w życie
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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ÔÔ Jesteś usamodzielnianym wychowankiem pieczy zastępczej? Z jakiego wsparcia możesz
skorzystać:
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo –
wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej
nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:
• kontynuowanie nauki,
• usamodzielnienie,
• zagospodarowanie.
Ponadto udziela się pomocy w uzyskaniu:
• odpowiednich warunków mieszkaniowych,
• zatrudnienia.
Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która
przebywa w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
•
•

3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewniona,
1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą
zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo –
terapeutyczną.

Uwaga!
Pomoc na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód
miesięczny nie przekracza kwoty 1 200 zł. W przypadku przekraczania powyższej kwoty dochodu można przyznać pomoc
na usamodzielnienie i zagospodarowanie, jeśli jest to uzasadnione sytuacja mieszkaniową, dochodową, majątkową, lub
osobistą
Osoba usamodzielniana, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości wskazuje osobę, która podejmuje
się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia.
Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest:
• posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia,
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy.
Indywidualny program usamodzielnienia przygotowuje osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia
lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości.
Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa
w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.
Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz na udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu ma miejsce osiedlenia się osoby
usamodzielnianej.
Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
• w szkole,
• w zakładzie kształcenia nauczycieli,
• w uczelni,
• na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
• u pracodawcy, w celu przygotowania zawodowego.
Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz
na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Szczegółowe informacje uzyskasz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Trzebnicka 4B tel. 713841384 lub na stronie
internetowej www.pcprmilicz.pl
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ÔÔ Masz problemy rodzinne, małżeńskie?
 Poradnictwo specjalistyczne oraz grupy wsparcia: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Miliczu
Wymagający wsparcia klienci PCPR w Miliczu mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy:
• prawnika
• psychologa
• grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
• pracownika socjalnego
• doradcy ds. osób niepełnosprawnych
w siedzibie PCPR ul. Trzebnicka 4B w MIliczu.
Szczegółowych informacji m.in. o terminach realizowanego wsparcia udzielają pracownicy PCPR pod nr tel. 71 3841384

ÔÔ Twoją rodzinę dotknęła przemoc domowa, jesteś dzieckiem doświadczającym przemocy,
świadkiem przemocy?
•

•

Przemoc to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste
osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność
cielesną, wolność- w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujących
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Formy przemocy:
»» Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe
zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią
lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
»» Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy
psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe
krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.
»» Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych
sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form
współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.
»» Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie
zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie,
zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.
»» Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki
i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).
»» Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie,
wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail,
witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich
czynów określa się stalkerem.

 Jeżeli doznajesz przemocy domowej, jesteś dzieckiem doznającym przemocy,
świadkiem przemocy w jakiejkolwiek formie POWIADOM!!!:
• Komendę Powiatową Policji w Miliczu, ul. Kościuszki 4, tel. 71 3806200 lub 997
• Prokuraturę Rejonową w Miliczu, ul. Grota Roweckiego 5, tel. 71 3842059
• Kuratora Sądowego – Milicz, ul. Piłsudskiego 10, tel. 71 3843929

możesz również zwrócić się o pomoc do:
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie można skorzystać z pomocy psychologa, pracownika socjalnego,
prawnika.

• Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, gdzie można skorzystać ze wsparcia

specjalistów.
Tutaj działają również Zespoły Interdyscyplinarne. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą m.in. przedstawiciele
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
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oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź
podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

• Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 21,
Milicz, tel. 71- 383-19-42.
Punkt realizuje swoje zadania w ramach Fundacji Salus Pro Publico przy Centrum „Salus” mieszczącym się przy ulicy
Wojska Polskiego 21 w Miliczu. Do punktu mogą zgłaszać się osoby doznające przemocy. W/w mogą liczyć tak na
udzielenie specjalistycznej pomocy.

• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Obornicka 99, 51–114 Wrocław,
Tel. Fax. (071) 352 94 03

• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Ogrodowa 2a, 58–306 Wałbrzych,
Tel. (074) 846 75 58, Fax. (074) 840 82 96

• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, ul. Korotyńskiego 13,
02-121 Warszawa, 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”)

• Rzecznik Praw Dziecka ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, tel.: (0-22) 696-55-50, 696-55-75
• Telefon zaufania „Zatrzymaj Przemoc” tel. bezpłatny na terenie całego kraju: 0-800-120-148
• Policyjny Telefon Zaufania tel. bezpłatny na terenie całego kraju: 0-800-12-02-26

ÔÔ Jeśli masz problem z kontrolą swojej złości, a swoich bliskich poniżasz, wyśmiewasz,
ubliżasz i grozisz im, sprawiasz cierpienie, zdajesz im ból fizyczny, tracisz panowanie
nad sobą zgłoś się lub zadzwoń do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu,
ul. Trzebnicka 4B, tel. 71 3841384.
 W PCPR od 2009 r. prowadzony jest Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy
Domowej.
Celem programu jest zmiana niepożądanych zachowań wobec bliskich, w zachowania oparte na szacunku i zaufaniu. Program
korekcyjno edukacyjny skierowany jest do różnych grup sprawców przemocy, dotyczy w szczególności:
•
•
•

osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie,
osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,
prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
• innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami
i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Program przewiduje spotkania grupowe oraz indywidualne. Z założenia program jest szansą na wyeliminowanie negatywnych
zachowań sprawcy, jego całkowitą resocjalizację, a co za tym idzie poprawę życia rodzin borykających się z problemem
przemocy domowej. Zmiany dokonują się w sposób świadomy poprzez nabywanie wiedzy i umiejętności oraz uruchomienie
wewnętrznych pozytywnych zasobów i korzystanie z nich w kontaktach z bliskimi. Udział w programie i konsultacje są
bezpłatne. Zgłoszenia odbywają się na podstawie skierowania, postanowienia Sądu lub w wyniku własnej decyzji.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Na terenie powiatu milickiego działają 3 Ośrodki Pomocy Społecznej:

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, 71 3841349
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 45, 56-330 Cieszków,
71 3848108
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 71, 3846194

ÔÔ
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ÔÔ Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Możesz udać się do tych instytucji a będziesz
mógł uzyskać następujące wsparcie:
Ośrodki Pomocy Społecznej to jednostki powołane do realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.
Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest świadczenie pracy socjalnej.
Praca socjalna to działalność ułatwiająca jednostkom, grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia
poprzez organizowanie dostępu do całego systemu usług umożliwiających w ostatecznym efekcie samodzielność życiową
i godne uczestnictwo w życiu społecznym.
Świadczenia pieniężne przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej to m.in.:

 Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 Zasiłek celowy
Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na:
1. koszty zakupu żywności, leków, leczenia,zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
2. drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
3. koszty pogrzebu,
4. bilet kredytowy.
Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:
1. zdarzenia losowego,
2. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 Zasiłek celowy na żywność z Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
Obecnie można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności w ramach Rządowego Programu „Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania” kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej,

 Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane
w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe
w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
Zasiłek celowy specjalny ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków
finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy.

 Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku
celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie
z gminą. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy
społecznej.
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 Świadczeniami niepieniężnymi są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

praca socjalna,
bilet kredytowany,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenia społeczne,
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne
usamodzielnienie,
sprawienie pogrzebu,
poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa,
schronienie,

10. posiłek,
11. niezbędne ubranie,
12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach
wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
oraz w ośrodkach wsparcia,
14. mieszkanie chronione,
15. pobyt w domu pomocy społecznej,
16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
17. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

 Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona,
przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych
osób, a rodzina (również wspólnie nie zamieszkująca) - małżonkowie, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki,
prawnuki) nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez
lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ubóstwa;
sieroctwa;
bezdomności;
bezrobocia;
niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł,
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł,
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium
dochodowym rodziny”- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2
–15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej,
4. osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, mogą korzystać z programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wszelka pomoc skierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny. Przyznanie pomocy następuje
w formie decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego
w miejscu pobytu klienta przez pracownika socjalnego.
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ÔÔ Interesują Cię świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych Gminach
zajmują się:
 w Gminie Milicz: Wydział Zadań Rządowych, Oddział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Miliczu,
ul. Trzebnicka 2, tel. 71 3840004,
 w Gminie Cieszków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 45, 56-330 Cieszków,
tel. 71 3848108
 w Gminie Krośnice: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice, tel. 71 3846194

Świadczeniami rodzinnymi są:
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
»» rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
»» opiekunowi faktycznemu dziecka;
»» osobie uczącej się;
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
»» urodzenia dziecka
»» opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
»» samotnego wychowywania dziecka
»» wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

»» kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
»» rozpoczęcia roku szkolnego
»» podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”,
Becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

3. Świadczenia opiekuńcze:

 zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie
niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
»» niepełnosprawnemu dziecku;
»» osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku
życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
»» osobie, która ukończyła 75 lat;

»» osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej
16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia
21 roku życia.

 świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje tylko w sytuacji,
kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem
25 roku życia ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej.

 specjalny zasiłek opiekuńczy
Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek
alimentacyjny - czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także
współmałżonkowie jeżeli rezygnują z zatrudnienie lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania
stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Przyznawane są na warunkach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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ÔÔ Przydatne adresy
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•
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•
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Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, 71 3841328
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz, 71 3841384
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz, 71 3841384
Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 Milicz, tel. 71 3842041
Niepubliczne 3 Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze prowadzone przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” z siedzibą
w Krośnicach ul. Kwiatowa 1 tel. 71 3847274. Pozostałe Krośnice ul. Kwiatowa 10a oraz Sułów ul. Kolejowa 3.
Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno – Pedagogiczne ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz, 71 3840237
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Armii Krajowej 2, 56-300 Milicz, 71 3840745
Milickie Stowarzyszenie „Razem Bliżej” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym ul. Armii Krajowej 2, 56-300
Milicz, 71 3840745
Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku ul. Kombatantów 1, 56-300 Milicz, 71 3841446
Dom Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych ul. Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice, 71 3846105
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 Milicz, tel. 71 38 42 041
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Osadnicza 1c, 56-300 Milicz, 71 3831155
Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Osadnicza 1c, 56-300 Milicz, 71 3831155
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz, 71 3841110
Milickie Centrum Medyczne sp. z. o.o ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz, 71 384 67 77
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, 71 3841349
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 45, 56-330 Cieszków, 71 3848108
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice, 71 3846194
Sąd Rejonowy w Miliczu ul. Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz, 71 3843936
Prokuratura Rejonowa w Miliczu ul. Grota Roweckiego 5, tel. 71 3842059
Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 4, 56-300 Milicz, 71 3806200
Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Wojska Polskiego 21, 56-300 Milicz,
71 3831942
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław, 71 3467440
Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Dolnośląski ul. Joanitów 6, 50-525 Wrocław, 71 7979100
Dolnośląski Urząd Wojewódzki pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, 713406000, 71 3406273
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, 71 3406959,
71 340-68-47
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, 22 6611000
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, 22 826 9673
Polski Związek Głuchych Zarząd Główny ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa 22 8314071 (do 73)
Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, 22 8313383
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa, 22 8488260
Punkt Usług Informacji i Poradnictwa Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych ul. Podwale 12, 47-400 Racibórz, 32
4158823
Rzecznik Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, 22 5517700
Rzecznik Praw Dziecka ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, 22 5836600
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