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MPiPS PLANUJE ZMIANY W SYSTEMIE POMOCY

SPOŁECZNEJ

Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej opracowało założenia do nowelizacji ustawy o

pomocy społecznej. Resort chce zmienić społeczny odbiór systemu, który dotychczas był kojarzony

z wypłatą świadczeń pieniężnych dla osób, które nie są zainteresowane zmianą swojej sytuacji

życiowej. 

Główne założenia:

1) Zwiększenie działań profilaktycznych oraz aktywizacyjnych wobec wszystkich osób

i rodzin, które podejmą współpracę z pracownikami socjalnymi w  w/w zakresie mających

na celu usamodzielnienie klienta pomocy społecznej.

2) Klienci nie współpracujący z pracownikami socjalnymi, będą mogli skorzystać jedynie

z uprawnień do świadczeń rzeczowych z pomocy społecznej.

3) Likwidacja pojęcia „kryterium dochodowe” i wprowadzenie pojęcia „minimalny dochód

socjalny”, które oznaczać będzie kwotę gwarantującą zaspokojenie potrzeb

egzystencjalnych rodziny.

4)  „Minimalny dochod socjalny” ma być weryfikowany co roku a jej podstawą będzie

aktualny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, określanych w koszyku minimum

egzystencji.

5) Zmiana  katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych:

- zasiłek socjalny, który zastąpi dotychczasowy zasiłek stały i okresowy,                              -

socjalny dodatek motywacyjny,                                                                                            -

socjalna dopłata do usług interwencyjnych.

6) Dotychczasowa nazwa „ośrodek pomocy społecznej”(bez względu na szczebel samorządu

terytorialnego z wyłączeniem województwa) ma zostać zmieniona na „Centrum Pomocy

i Usług Socjalnych”. Działami obligatoryjnymi w każdym Centrum na poziomie Gminy lub

Powiatu będą Dział Pracy Socjalnej i Dział Usług Socjalnych. Działem fakultatywnym

będzie Dział zajmujący się obsługą administracyjną oraz obsługą księgowo-finansową

(Dział/Kasa Wsparcia Dochodowego)  – od decyzji samorządu będzie zależało, czy

zostanie utworzony wewnątrz Centrum czy poza nim, w strukturze urzędu gminy czy

starostwa.

7) Wprowadzenie ustawowego zakazu łączenia stanowisk pracy w Kasie Wsparcia

Dochodowego z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, w celu

rozdzielenia pracy socjalnej od czynności czysto administracyjnych (wydawanie decyzji,

wypłaty świadczeń).

8) Wykonywanie w systemie pomocy społecznej usług socjalnych o charakterze

profilaktycznym,aktywizującym oraz interwencyjnym przez niepubliczne podmioty,które

będą posiadały status “Agencji Usług Socjalnych”.



9)  Wprowadzenie do systemu kształcenia pracowników socjalnych nowych kierunków

specjalizacji:

-Asystentura i mediacja socjalna dla usług o charakterze profilaktycznym,

-Animator społeczności lokalnych dla usług o o charakterze aktywizacyjnym,

-Organizator usług socjalnych dla uslug o charakterze interwencyjnym.

10) Rozszerzenie katalogu narzędzi pracy socjalnej o :

- Rodzinny kontrakt socjalny mający na celu wspólne wzajemne uczestnictwo wszystkich

członków rodziny w ustalonym planie działań.

- Grupowy kontrakt socjalny, który będzie stosowany wobec społeczności lokalnych

(np.grupy sąsiedzkie).

11) Zmiany dotyczące funkcjonowania domów pomocy spolecznej,mające na celu poprawę  ich

funkcjonowania tj.:

- Wyrównanie deficytów finansowych dla domów pomocy spolecznej, w których

przebywają mieszkańcy umieszczeni tam przed 2004r.

- Wprowadzenie rozwiązań zrównujących uprawnienia osób mieszkających w domach

pomocy społecznej i placówkach ochrony zdrowia.

- Umożliwienie domom pomocy spolecznej pozyskiwania środków finansowych z

zewnatrz (prowadzenie wyodrębnionego rachunku dochodów własnych).

 Zaproponowane zmiany w projekcie założeń będą miały wpływ na wzrost wydatków 

z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. W perspektywie pięcioletniej największy

wzrost wydatków przypadnie na pierwsze lata.

Zdaniem MPiPS pierwsze efekty działań profilaktycznych i aktywizujących powinny

mieć wpływ na spadek liczby osób korzystających z zasiłków socjalnych i socjalnych dodatków

motywacyjnych a co się z tym wiąże, zmniejszenie wydatków związanych z planowaną reformą.


