Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15.2019
Dyrektora MOPS
z dnia 04.03.2019 r.
LOKALNA POLITYKA ŚWIADCZEŃ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
§ 1.
Przepisy ogólne
Pracownicy socjalni Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej i Sekcji ds. Przeciwdziałania
Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, prowadząc postępowanie
administracyjne w sprawie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kierują się ustaleniami
zawartymi w Lokalnej Polityce Świadczeń.
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3.

§ 2.
Pracownik socjalny ponosi pełną odpowiedzialność za sposób prowadzenia sprawy
i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ustawy o pomocy społecznej, kodeksu
postępowania administracyjnego i innych przepisów mających zastosowanie w danej sprawie
oraz za prawidłowe rozeznanie potrzeb odbiorców świadczeń z pomocy społecznej, a także
weryfikację sposobu wykorzystania przyznanej pomocy.
Pracownik wydający decyzję administracyjną ponosi odpowiedzialność za jej treść oraz podstawę
prawną.
Pracownik socjalny jest zobowiązany do współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi
MOPS, w celu sprawnej i bezproblemowej realizacji świadczeń.

§ 3.
Zasady przyznawania świadczeń
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje mieszkańcom miasta Częstochowy spełniającym
kryteria określone przepisami prawa (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
oraz zakwalifikowanym przez pracowników socjalnych do odpowiedniej kategorii problemowej
(art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
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3.
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§ 4.
Obowiązek współdziałania
W przypadku dokonania ustaleń przez pracownika socjalnego prowadzącego postępowanie
administracyjne, z których wynika, że osoba lub rodzina ubiegająca się o świadczenia pieniężne
z pomocy społecznej posiada niewykorzystane uprawnienia, zasoby oraz możliwość rozwiązania
trudnej sytuacji (samodzielnie bądź przy wykorzystaniu dostępnych form wsparcia, w tym pracy
socjalnej), powinna zostać zobowiązana do współdziałania z pracownikiem socjalnym.
Pracownik socjalny jest zobowiązany do zawarcia kontraktu socjalnego na zasadach określonych
obowiązującymi przepisami, w szczególności z osobami niewykorzystującymi własnych zasobów
i możliwości. Kontrakt socjalny jest to pisemna umowa zawarta z osobą/rodziną ubiegającą się
o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy. Zawarcie kontraktu socjalnego
ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny,
która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania
zasobów środowiska lokalnego.
Osoby, których stan zdrowia i wiek pozwala na podjęcie działań, powinny zostać zobowiązywane
do współdziałania z pracownikiem socjalnym, w szczególności w obszarach:
1) aktywizacji zawodowej;
2) rozwiązywania problemu alkoholowego;
3) poprawy funkcjonowania w sferze opiekuńczo-wychowawczej;
4) poprawy sytuacji materialnej;
5) poprawy sytuacji zdrowotnej.
Odstąpienie przez pracownika socjalnego od zobowiązania klienta do aktywizacji zawodowej
może nastąpić w szczególności w przypadku:
1) osób niezdolnych do pracy z powodu złego stanu zdrowia;
2) osób, u których istnieje uzasadnione przypuszczenie występowania zaburzeń psychicznych;
3) osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą wykonywanie pracy zawodowej;
4) oczekiwania na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/niezdolności do pracy.
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W przypadku odstąpienia od aktywizacji zawodowej, wskazana jest aktywizacja w obszarach
określonych w ust. 3 pkt 2 – 5, a w przypadku dużej bezradności w codziennym funkcjonowaniu
osoby/rodziny konieczne jest objęcie jej pracą socjalną.
§ 5.
Odmowa współdziałania
Brak współdziałania osoby lub rodziny powinien być interpretowany łącznie z pozostałymi
przesłankami, wymienionymi w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz z celowym działaniem osoby lub rodziny, z uwzględnieniem sytuacji osób
będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń.
Jeżeli osoba/rodzina ubiegająca się o pomoc odmówi współdziałania z pracownikiem socjalnym,
skutkuje to odmową przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W przypadku, gdy osoba/rodzina podejmuje się samodzielnego rozwiązania trudności życiowych,
a pracownik socjalny wie, że osoba/rodzina nie wykonała działań, do których się zobowiązała,
proponuje jej wsparcie w postaci pracy socjalnej. Dopiero jeśli osoba/rodzina nie podejmie
zobowiązania do współpracy z pracownikiem socjalnym, postępuje się jak w ust. 2.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
(-) Małgorzata Mruszczyk
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