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Aktualności
Dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów
Szanowni Państwo,
Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej wprowadza wiele rozwiązań poprawiających jakość i dostępność usług pomocy
społecznej, ale również doprecyzowuje
obowiązujące przepisy prawa. Nowelizacja
ta ma na celu uporządkowanie przepisów
ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163,693
i 1045). Głównym jej założeniem jest
zwiększenie skuteczności świadczonej
pomocy dla klientów pomocy społecznej.
Szczegółowe omówienie zmian wewnątrz
numeru.
Ponadto polecam Państwa uwadze artykuł
na temat wieloletniego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie
z zawartymi w nim wytycznymi osobom
potrzebującym pomocy może zostać ona
udzielona m.in. w formie zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności. Nasuwa
się więc pytanie: Jakimi kryteriami powinien kierować się organ administracyjny
określający wysokość takiej pomocy?
Odpowiedź znajdą Państwo w br. wydaniu
„Pracownika socjalnego”.
Zachęcam również do zapoznania się
z materiałem na temat trening umiejętności
społecznych (TUS). Zadaniem TUS jest
nauczenie oraz rozwinięcie umiejętności
interpersonalnych u danej osoby, które
pozwolą jej skuteczniej radzić sobie
w życiu osobistym lub zawodowym.
Więcej na ten temat znajdą Państwo
w listopadowym wydaniu miesięcznika.
Z poważaniem

Redaktor odpowiedzialny
zakrzewska@dashofer.pl
P.S. Zachęcamy również do nadsyłania do
Redakcji ewentualnych uwag i problemów
z zakresu pomocy społecznej – listownie
na adres Wydawnictwa, faksem na
numer (22) 829 27 00 lub 829 27 27 lub
e-mailem:zakrzewska@dashofer.pl

www.dashofer.pl

Pomoc będzie skierowano do emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne. Dodatki w wysokości od 100 zł do 350 zł
netto wypłacone będą w marcu
2016 r.
To w jakiej wysokości zostanie przyznana jednorazowa pomoc będzie
zależało od wysokości pobierane-

go świadczenia emerytalno – rentowego tj.:
●● 350 zł otrzymają osoby pobierające świadczenie do 900 zł,
●● 300 zł otrzymają osoby pobierające świadczenie od 900 do 1100 zł,
●● 200 zł otrzymają osoby pobierające
świadczenie od 1100 do 1500 zł,
●● 100 zł otrzymają osoby pobierające świadczenie w przedziale od
1500 do 2000 zł.
◆
Redakcja

Kongres Karty Dużej Rodziny
W dniu 12 października odbył się
Kongres Karty Dużej Rodziny.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rodzin wielodzietnych,
samorządów, partnerzy Karty Dużej
Rodziny, a także organizacje pozarządowe. Podczas kongresu można

było wymienić się doświadczeniami,
natomiast dla dzieci zostały przygotowane liczne atrakcje.
W kongresie wzięło udział ponad
1000 firm i instytucji, które udzielają zniżek w ponad 10 tys. miejsc
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Pracownik socjalny
w całej Polsce. Warto wspomnieć, że
kartę odebrało ponad 1,25 mln osób.
Najwięcej zamówiono na Mazowszu
– ponad 210 tys. kart.
Od 2015 r. weszły w życie przepisy,
które rozszerzyły ustawowe zniżki
na przejazdy kolejowe dla dorosłych
członków rodzin oraz została ustanowiona zniżka w opłacie paszporto-
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wej, zniesione zostały ponadto opłaty
z wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania
KDR oraz za wejścia do parków narodowych.
Podczas spotkania został podsumowany cykl regionalnych konferencji
„Karty Dużej Rodziny 2.0”.

Warto wspomnieć, że ministerstwo
kończy prace nad wdrożeniem Systemu Informatycznego Karty Dużej
Rodziny. Dzięki temu systemowi łatwiejsze będzie składanie wniosku
o przyznanie karty oraz przyspieszy
nawiązywania współpracy z nowym
kontrahentami.
◆
Redakcja

Biała wstążka
„Wyróżnienie Białej Wstążki” jest
przyznawane mężczyznom, którzy
wspierają kobiety doświadczające
przemocy domowej oraz przeciwstawiają się wszelkiej przemocy wobec
kobiet. Do wyróżnienia tego można
zgłaszać kandydatów do 25 listopada.
Organizatorami VI edycji tego konkursu są Centrum Praw Kobiet i Fundacja „Porozumienie bez Barier” Jolanty
Kwaśniewskiej. Bardzo ważny jest

udział mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Mimo,
iż większość sprawców przemocy
w rodzinie to mężczyźni, a ofiarami
są kobiety. Nie oznacza to przecież,
że wszyscy mężczyźni popierają przemoc. Bardzo duża grupa mężczyzn
przeciwstawia się przemocy i pomaga kobietom, które jej doświadczyły.
W konkursie „Wyróżnienia Białej
Wstążki” 2015 r. nagradzani będą

mężczyźni w poszczególnych kategoriach:
1) wymiar sprawiedliwości;
2) organy ścigania;
3) instytucje i organizacje pomocowe;
4) osoby publiczne;
5) instytucja publiczna;
6) pracodawca-sponsor;
7) osoba prywatna;
8) media.
◆
Redakcja

Domy Senior – WIGOR
Kolejne domy Senior-WIGOR zostały otwarte w Złotowie, Szczawnie oraz w Szczecinie. Warto przypomnieć, że w tym roku powstanie
ok. 100 takich miejsc w Polsce.
Domy Senior-WIGOR mają być
miejscami, w których osoby w podeszłym wieku będą mogły spędzić

co najmniej 8 godzin dziennie, od
poniedziałku do piątku. W placówkach tych będą zaplanowane m.in.
zajęcia ruchowe, rekreacyjne, kulturalno-oświatowe oraz warsztaty tematyczne. Osoby korzystające z tych
miejsc będą mogły także zjeść ciepły
posiłek oraz skorzystać z biblioteki,
komputera oraz Internetu.

Inicjatywa tworzenia tego typu miejsc
została przyjęta przez rząd w tym
roku. Do 2020 r. ma być przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia. 370 mln zł.
◆

Redakcja

Spore zmiany w systemie pomocy społecznej tej jesieni
Tej jesieni w systemie pomocy społecznej w Polsce następuje wiele bardzo istotnych zmian, które z całą pewnością wpłyną pozytywnie na kształt
tego systemu. Najistotniejszym faktem z tym związanym jest nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która
wprowadza wiele nowych rozwiązań.
Warto również wspomnieć o wejściu
w życie ustawy regulującej dostęp obywateli w trudnej sytuacji życiowej do
bezpłatnej pomocy prawnej.
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Znowelizowana ustawa o pomocy
społecznej wprowadza wiele rozwiązań poprawiających jakość i dostępność do usług pomocy społecznej, ale
również doprecyzowuje obowiązujące
przepisy prawa. Nowelizacja ta ma na
celu uporządkowanie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,
693 i 1045). W zamyśle ustawodawcy wprowadzenie zmian powinno
przyczynić się do skuteczniejszej po-

mocy dla osób i rodzin znajdujących
się w trudnych warunkach bytowych
– klientów pomocy społecznej.
Najważniejsze zmiany
Dzięki wspomnianej nowelizacji do
systemu pomocy społecznej wprowadzony został projekt socjalny, jako
nowe narzędzie pracy pracowników socjalnych. Projektem socjalnym nazywamy zamierzony plan
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