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Wprowadzenie 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2019-2021 został  
opracowany w oparciu o ustawę  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 
9 czerwca 2011 r. (tj. z 13 kwietnia 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 176, pkt 1 cytowanej wyżej ustawy do zadań  własnych gminy należy 
opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

Stworzenie takiego programu, ukierunkowanego na określone działania, pozwoli 
na uruchomienie aktywności mającej wspierać  rodziny i zapobiegać  patologii w społeczności 
lokalnej. Program ten skupia się  na wzmocnieniu elementów pracy z rodziną  
w środowisku, poszerzenie dostępności poradnictwa specjalistycznego, wczesnej interwencji 
w rodzinach zagrożonych utratą  swoich naturalnych funkcji, a także na pomocy rodzinie 
biologicznej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Planowane w ramach programu 
działanie uwzględnia możliwości rodziny i jej zdolność  do przezwyciężania problemów. 
Działania, wskazane w programie, które są  kierowane do rodzin, są  jednocześnie działaniami 
na rzecz całego środowiska, a wspieranie rodziny przyczyni się  do rozwoju i wzmocnienia 
więzi w całym społeczeństwie. 

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizowana winna 
być  we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wspieranie rodziny winno odbywać  się  za 
zgodą  rodziny oraz przy jej aktywnym udziale. 

Formy pracy z rodziną: 

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, 

- terapia i mediacja, 

- organizowanie dla rodzin grup wsparcia, 

- pomoc prawna. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mówi, ze rodzina, która ma trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać  przyznany asystent rodziny. 

Do zadań  asystenta rodziny, o których mów ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  
zastępczej należy m. in.:  

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną  we współpracy z członkami rodziny 
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych; 
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

wspieranie aktywności społecznej rodzin; 
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie 
pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 
- podejmowanie działań  interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
dzieci i rodzin; 

dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny; 
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- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach. 

Dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem" (Dz. U z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.), na podstawie której asystent rodziny otrzymał  
dodatkowe zadania na rzecz rodziny. 

Asystent rodziny w ramach w/wym. ustawy koordynuje_poradnictwo dla rodzin w zakresie:  

przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka; 
- wsparcia psychologicznego; 

pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień  pracowniczych; 
dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń  opieki zdrowotnej. 

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo u kobiet posiadających dokument potwierdzający 
ciążę, ich rodzin lub też  u rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim 
i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
Osoby zgłaszające się  po jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem" otrzymują  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie „Informator dotyczący 
uprawnień  wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (załącznik 
nr!) 

I. 	Podstawy prawne działań  ujętych w Programie 

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tj. z 13 kwietnia 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.); 
ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. z 20 lipca 2018 r., Dz. U. 
z 2018 poz.1508 z późn. zm.); 
ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" 
(Dz. U z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.); 
ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. z 24 
sierpnia 2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.); 
ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 25 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2137). 

Adresaci Programu 

Adresatami programu są  dzieci i rodziny z terenu Gminy Pszczyna, a w szczególności rodziny 
przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze. 
Rodzina to podstawowe środowisko rozwoju i funkcjonowania każdego człowieka. Rodzice 
to pierwsi nauczyciele dziecka, na których spoczywa obowiązek świadomego kształtowania 
postaw, przekazywania systemu wartości i tradycji. Socjalizacja dziecka stanowi podstawę  jego 
funkcjonowania w życiu, dlatego ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków 
do rozwoju. 
Praca z rodziną  oraz wszelkie formy pomocy mają  na celu przede wszystkim zaspokojenie 
podstawowych potrzeb bytowych rodziny, jak również  aktywizację  jej zasobów przy 
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wzmocnieniu kompetencji i umiejętności społecznych. Działania skierowane 
są  na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz podniesienie umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych rodziców, by zapewnić  optymalne warunki do prawidłowego rozwoju oraz 
podnieść  jakość  życia rodziny. 

III. 	Diagnoza spoleczna 

Punktem wyjścia do określenia założeń  Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest analiza 
danych rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Z analizy tej wynika, ze w roku 2017 z pomocy społecznej skorzystało 826 rodzin (liczba osób 
w rodzinach 1.687) Daje to ok. 3,31 % całej populacji mieszkańców Gminy Pszczyna 
korzystających z różnych form wsparcia Ośrodka. Najczęstsze przyczyny nasilenia trudnych 
sytuacji życiowych, niezbędnych do udzielenia pomocy finansowej zawiera Tabela nr 1 — 
Powody przyznania pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie 
w2017 roku. 

Tabela nr 1 - Powody przyznania pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pszczynie w 2017 roku 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 460 843 
Sieroctwo 1 2 

Bezdomność  60 63 
potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

w tym: wielodzietność  

47 

18 

191 

100 
Bezrobocie 302 633 

Niepełnosprawność  298 497 
długotrwała lub ciężka 

choroba 
317 528 

bezradność  w sprawach 
opiekuńczo- 

wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 
w tym: rodziny niepełne 

w tym: rodziny wielodzietne 

111 

69 
21 

362 

200 
118 

Przemoc w rodzinie 14 38 
Alkoholizm 50 68 
Narkomania 6 6 

Trudności w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
16 17 

Sytuacja kryzysowa 3 5 
Zródło: OPS w Pszczynie 
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Główne przyczyny trudnych sytuacji życiowych, z którymi rodziny nie są  w stanie poradzić  
sobie wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia obok ubóstwa są: bezrobocie 
(302 rodziny), długotrwała lub ciężka choroba (317 rodzin), niepełnosprawność  (298 rodzin), 
bezradność  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
(111 rodzin). 
Bezradność  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych nie jest problemem dominującym, musi 
jednak być  traktowana priorytetowo, gdyż  w głównej mierze dotyczy najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy, czyli dzieci. 

Tabela nr 2 — Liczba osób uprawnionych do świadczeń  rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
w latach 2015-2017 

Liczba osób 2015 2016 2017 
Liczba 

świadczeniobiorców 
zasiłków rodzinnych 

1271 1489 1484 

Liczba osób 
świadczeniobiorców 

funduszu 
alimentacyjnego 

226 220 234 

Liczba osób 
świadczeniobiorców 

świadczenia 
wychowawczego 

(500±) 

X 4200 4277 

Jednorazowe 
świadczenie z tytułu 
urodzenia się  dziecka 

472 535 511 

Jednorazowe 
świadczenie „za 

życiem" 
X X 6 

Zródło: OPS w Pszczynie 

Widać  również  stale utrzymującą  się  liczbę  świadczeniobiorców świadczeń  rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego. Oznacza to, że dochody tych mieszkańców Gminy są  na niskim 
poziomie. 

Tabela nr 3 — Mieszkańcy gminy Pszczyna (zameldowani) z uwzględnieniem liczby dzieci 
w latach 2015-2017 

Mieszkańcy gminy 
Pszczyna 

(zameldowani) 
2015 2016 2017 

Mieszkańcy ogółem 50 788 50 842 50 904 
Dzieci 0-13 lat 8 200 8 370 8 531 
Dzieci 14 — 18 lat 3 667 3 650 3 612 

Zródło: UM w Pszczynie 
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Tabela nr 4 — Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2015-2017 

Poszczególne lata 2015 2016 2017 
Liczba dzieci 

przebywających 
w pieczy zastępczej 

z terenu gminy 
Pszczyna (liczone 

narastająco) 

49 47 57 

ródło: ON w Pszczynie 

Analizując zapisy powyższej tabeli można stwierdzić, że rośnie liczba dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej. Wzrost ten rzutuje na wzrost nakładów finansowych Gminy, 
przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Zapisy ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazują, że Gmina ponosi wydatki 
w wysokości: 

10% wydatków na opiekę  i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

30% wydatków na opiekę  i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej 

50% wydatków na opiekę  i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej. 

Tabela nr 5 — Nakłady Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach 
zastępczych 

Poszczególne lata 2015 ~16  — 	2011 	i 
Kwota przeznaczona 

przez Gminę  
Pszczyna na 

pokrycie kosztów 
pobytu dzieci w 

rodzinach 
zastępczych 

277 849 311 272 342 152 

Zródło: OPS w Pszczynie 

Rodziny, u których stwierdza się  problemy z wypełnianiem funkcji wychowawczych 
obejmowane są  pomocą  asystenta rodziny. Ilość  tych rodzin wzrasta, co powoduje również  
konieczność  tworzenia kolejnych etatów dla asystentów rodziny. 
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Tabela nr 6 — Ilość  rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 

Poszczególne lata 2015 2016 2017 
Rodziny objęte 

wsparciem asystenta 
rodziny 39 51 64 

Zródło: OPS w Pszczynie 

IV. 	Założenia Programu 

Cel główny programu 

Stworzenie warunków do pozostania dziecka w rodzinie naturalnej (biologicznej) bądź  do jego 
powrotu do rodziny oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem dziecka lub nieuleczalnie chorym dzieckiem. 

Cele szczegółowe 

- wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych, 
wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

- wsparcie materialne rodzin ubogich z dziećmi, 
- zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie z dziećmi, 

praca z rodziną  mająca na celu zapobieganie występowaniu sytuacji kryzysowych, 
- koordynowanie działań  na rzecz kobiet w ciąży i rodzin z ciężko upośledzonym i nieuleczalnie 
chorym dzieckiem (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim zgodnie z ustawą  o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"). 

Do realizacji założonych celów ustalono nastepuiace działania: 

regularne monitorowanie sytuacji rodzin przez pracowników socjalnych, 
systematyczna współpraca instytucji działających w obszarze wspierania rodziny i dziecka, 

- wspieranie rodzin w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, 
- poradnictwo specjalistyczne, 

usługi asystenta rodziny, 
- pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin ubogich, 
- jednorazowe świadczenie dla rodzin wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem", 

profesjonalna praca socjalna z rodziną, 
- wsparcie interdyscyplinarne dysfunkcyjnych, 
- organizowanie grup wsparcia. 

Zasoby instytucjonalne:  

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie, 
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- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, 
- Organizator Pieczy Zastępczej w Pszczynie, 
- Gminny Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pszczynie, 
- Wydział  Oświaty w Pszczynie, 
- Sąd Rodzinny w Pszczynie, 
- Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie. 

Koordynator Programu 

Realizacja Programu będzie koordynowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie. 

Czas realizacji Programu 

Program został  opracowany na lata 2019-2021. 

Przewidywane efekty Programu 

zmniejszenie liczby dzieci objętych opieką  pieczy zastępczej, 
reintegracja rodzin naturalnych poprzez powrót dzieci do rodziny, 
zmiana postaw społecznych, 

- zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, 
- wzrost poczucia wartości członków rodziny, 
- ograniczenie dysfunkcjonalności rodzin, 
- wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 

stworzenie spójnego systemu wspierania rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, 
- pomoc rodzinom w sytuacji urodzenia ciężko upośledzonego i nieuleczalnie chorego dziecka. 

Źródła finansowania Programu  

Środki na realizację  programu mogą  pochodzić  z następujących źródeł: 
- budżet Gminy, 

budżet państwa (programy i konkursy, ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem") 
- środki unijne. 

Sprawozdawczość  realizacji Programu 

W terminie do 31 marca każdego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie przedstawi 
Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z realizacji Programu oraz przedstawi potrzeby 
związane z realizacją  zadań  zawartych w Programie. 
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Monitorinu i ewaluacja Prouramu 

Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. Będzie 
podlegał  ewaluacji i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych 
i ustalanych przez podmioty zajmujące się  problemami rodziny. Ewaluacja będzie miała 
charakter usprawniający i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach 
programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych założeń  oraz 
sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację. Monitoring pozwoli na 
analizę  i ocenę  zebranych informacji i planowanie dalszych działań  oraz doskonalenie 
dotychczas ustalonych. 

Podsumowanie 

Program zakłada tworzenie korzystnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin 
na terenie Gminy Pszczyna oraz poprawy jakości ich życia. Wsparcie rodziny będzie miało 
charakter profilaktyczny, a rodzinie będą  stwarzane możliwości samodzielnego zmierzenia się  
ze swoimi problemami, co zwiększy jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. 
Program ma także stworzyć  poczucie odpowiedzialności oraz sprawić, by rodziny same przy 
wykorzystaniu swojego własnego potencjału rozwiązywały problemy. 
Dzięki temu oraz przy aktywnej współpracy instytucji pomocowych, założenia zawarte 
w ustawie o wspieraniu pieczy i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem" mają  szanse zostać  zrealizowane. 
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Załącznik nr 1 

INFORMATOR 

Dotyczący uprawnień  wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem" 

Wszystkie kobiety w ciąży mają  prawo do świadczeń  opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Informację  o przysługujących uprawnieniach uzyskasz 

W przychodni 

W szpitalu 

W Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS), 43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 5a, 

tel. 32 210 41 73, e-mail ons@uszczyna.pl  www.onsuszczyna.pl   

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 

23, tel. 32 449 01 45, e-mail pcpruszczvna@interia.pl, www.ncurrszczyna.pl   

Uprawnienia przysługują  

Rodzinom, w których przyjdzie lub przyszło na świat ciężko chore dziecko: 

- ciężko i nieodwracalnie upośledzone 

nieuleczalnie chore na chorobę  zagrażającą  jego życiu 

Kobietom, które otrzymały informację  o tym, że ich dziecko może umrzeć  w trakcie 

ciąży lub porodu, 

Kobietom, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad 

wrodzonych 

Kobietom, które po porodzie nie zabiorą  do domu dziecka z powodu: 

poronienia 

- urodzenia dziecka martwego 

urodzenia dziecka niezdolnego do życia 
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- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi lub śmiertelnymi schorzeniami 

Podstawa skorzystania z uprawnień  

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie umysłowe 

albo nieuleczalną  chorobę  zagrażającą  życiu wydane przez lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego: 

Posiadającego specjalizację  II stopnia lub posiadającego tytuł  specjalisty w 

dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii 

Uprawnienia 

Okres okołoporodowy: 

Badania, które wykrywają  potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka 

prenatalna) 

Dodatkowe wizyty położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz 

większa ilość  wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej, dotyczące porodu, 

połogu, karmienia piersią  i rodzicielstwa. 

Poród w szpitalu zgodnie ze wskazaniami lekarskimi. 

Koordynowana opieka nad kobietą  w ciąży, zwłaszcza ciąży powikłanej tj. 

zapewnienie opieki położniczej kobiecie i opieki neonatologicznej noworodkowi. 

Wsparcie kobiety karmiącej piersią  (poradnictwo laktacyjne). 

Dziecko z orzeczoną  niepełnosprawnością: 

Porady dot. pielęgnacji i wychowywania dziecka 

Pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń  opieki zdrowotnej 

Pomoc psychologiczna dla rodziców 

Rehabilitacja lecznicza 

Wyroby medyczne (pielucho majtki, cewniki, protezy, inne) na podstawie zlecenia 

upoważnionej osoby 

Zakup leków poza kolejnością  

Id: 717138CC-5363-49A7-8433-95C1713965715. Podpisany 	 Strona 12 



Opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź  odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa), 

zapewniona przez: 

- dzienne ośrodki wsparcia — placówki całodobowe 

placówki systemu oświaty (np. szkoły) 

organizacje pozarządowe 

zorganizowany wypoczynek dla osób niepełnosprawnych 

Opieka paliatywna i hospicyjna 

Kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 

Pomoc prawna 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł  

Przysługuje: 

matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez 

względu na dochód 

Na wniosek o wypłatę  świadczenia złożony w okresie do 12 miesięcy od dnia 

narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie jest rozpatrywany. 

Wyłącznie w przypadku, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką  medyczną  

najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu 

Pomoc i wsparcie asystenta rodziny 

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać  w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką  

wolę. W tym celu należy złożyć  stosowny wniosek do OPS w Pszczynie. 

Asystent rodziny: 

Udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 

Będzie mógł  ciebie reprezentować  przed instytucjami i urzędami (oprócz zakładów 

opieki zdrowotnej) 

Udzieli wsparcia i pomocy w przezwyciężeniu problemów wychowawczych 
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Rodzice dzieci z orzeczoną  niepełnosprawnością  

Realizatorami wsparcia dla rodzin na terenie Gminy Pszczyna są: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 23, 

tel. 32 449 01 45, e-mail pcorpszczynainteria.pl, www.pcoroszczyna.pl   

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), 43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 5a, 

tel. 32 210 41 73, e-mail ops@pszczyna.pl, www.opsoszczyna.ol   

Dofinansowanie ze środków PFRON 

Możesz uzyskać  dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON) składając odpowiedni wniosek w PCPR w Pszczynie, 

przeznaczone na: 

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym na podstawie: 

skierowania od lekarza prowadzącego 

spełnienia kryterium dochodowego 

Likwidację  barier architektonicznych (likwidacja utrudnień  w budynku lub 

mieszkaniu) 

Likwidację  barier w komunikowaniu się  

Likwidacja barier technicznych 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych (np. aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie 

ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, 

aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory — na podstawie zlecenia 

lekarza prowadzącego). 

Usługi tłumacza języka migowego lub tlumacza-przewodnika —jeśli uzasadniają  

to potrzeby osoby niepełnosprawnej 
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Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi na utrzymaniu (w tym z 
niepełnosprawnymi) 

Należy złożyć  wniosek w Ośrodku Pomocy Spolecznej w Pszczynie: 

Świadczenie wychowawcze „Program Rodzina 500+" 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 

świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się  dziecka (tzw. becikowe) 

Świadczenie rodzicielskie 

Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

Świadczenia pieniężne (zasiłek stały, okresowy, celowy, specjalny zasiłek celowy — 

zgodnie z wymogami zawartym w ustawie o pomocy społecznej) 

Świadczenia niepieniężne (praca socjalna, poradnictwo, usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze - zgodnie z wymogami zawartym w ustawie o 

pomocy społecznej) 

Placówki specjalistyczne na terenie Gminy Pszczyna 

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (DOREW) Piasek, ul. 

Dworcowa 27, tel. 32 210 48 47, e-mail: dorw@alpha.ol  

PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 

„Zameczek" w Rudoltowicach, 43-229 Rudoitowice, ul. Zawadzkiego 128, 

tel. 32 449 05 59. e-mail: biuro@zameczek.ortnl  

Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, Pszczyna, ul. Antesa I. 

tel. 32 210 34 69 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Pszczyna, ul. Zamenhofa 5, 

tel. 32 210 37 16. e-mail: poed@pped.pl  

• 
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