
Ważne informacje z zakresu pomocy i wsparcia

Pomoc społeczna
Instytucją,  której  ustawowym  zadaniem  jest  niesienie  pomocy  osobom
potrzebującym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Obywatelskiej 4,
tel.: 62 757 45 10,  www.mops-kalisz.pl 
Przedstawiamy  poniżej  materiał,  który  obrazuje  działania  i  poszczególne  formy
realizowanej pomocy kierowane do osób starszych. 

Świadczenia  pomocy  społecznej dla osób starszych
Działania  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu świadczy pomoc wszystkim osobom
i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Zadaniem MOPS jest stworzenie osobom starszym jak najlepszych warunków życia,
umożliwianie  im  samodzielnego  funkcjonowania  w  miejscu  zamieszkania,
zapobiegających  zjawisku  nieużyteczności  i  alienacji  poprzez  świadczenie  pomocy
w wymiarze socjalnym, społecznym i kulturalnym.
Podstawową zasadą przyjętą w pomocy społecznej na rzecz osób w starszym wieku
jest pozostawienie ich w dotychczasowym środowisku zamieszkania tak długo, jak
tylko  jest  to  możliwe.  Zasada  ta  ma  na  celu  zapewnienie  im  możliwości  jak
najdłuższego,  samodzielnego  funkcjonowania  we  własnym  domu  i  środowisku
rodzinnym  oraz  utrzymania  sprawności  dającej  podstawę  do  niezależnego,
aktywnego życia.
W zakresie pomocy i opieki decydujące o możliwości jak najdłuższego przebywania
w dotychczasowym środowisku osób starszych są rozwinięte usługi opiekuńcze oraz
sieć ośrodków wsparcia dziennego. 

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,  a  także  wspólnie  nie  zamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze dla
osób starszych i przewlekle chorych obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb  życiowych,  zaleconą  przez  lekarza  pielęgnację  oraz  w  miarę  możliwości
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Usługi  opiekuńcze  świadczą  dwa  podmioty:  Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Zarząd Rejonowy w Kaliszu oraz Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kaliszu. 

http://www.mops-kalisz.pl/


Usługi  opiekuńcze  są  przyznawane  osobom  wymagającym  opieki  na  podstawie
decyzji  administracyjnej  wydawanej  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Kaliszu. 
Rozliczenia godzin  i  kontrolę usług wykonuje Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaliszu, a środki na realizację powyższego zadania są przekazywane organizacjom
pozarządowym bezpośrednio z Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 
Stwierdzić  należy,  że wydatki  związane z zapewnieniem opieki  dla osób starszych
wymagających pomocy osób drugich znacznie wzrastają. Jest to efekt starzenia się
społeczności  Miasta  Kalisza  oraz  migracji  członków  rodzin  osób  starszych,  którzy
dotychczas zapewniali pomoc i opiekę we własnym, rodzinnym zakresie. Pomocą w
formie  usług  opiekuńczych  obejmowanych  jest  około  657  osób.  Ilość  godzin
świadczonej pomocy jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb. Średnio
jest to do 2 godzin dziennie.  W roku 2019 koszt za godzinę świadczonej pomocy
wynosi  20,00  zł.   za  godzinę.  Osoby  objęte  pomocą  mają  ustaloną  odpłatność
w zależności od ich dochodu w wysokości od 1,00 zł do 20,00 zł za godzinę usług.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Wykonawcą  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. 
Podmiot  realizujący  usługi  opiekuńcze  został  wyłoniony  w  drodze  otwartego
przetargu. Obejmuje on pomocą około 70 osób.

Pobyt w domach pomocy społecznej
Odpłatność mieszkańców DPS
Mieszkaniec  domu  wnosi  opłatę  w  kwocie  stanowiącej  70%  swojego  dochodu.
Opłata ta jest wnoszona bezpośrednio do domu pomocy społecznej, w którym dana
osoba przebywa.

Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w DPS członków rodzin
małżonek, zstępni przed wstępnymi opłatę za pobyt członka rodziny w DPS wnoszą
na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kaliszu  zgodnie  z  umową
zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300%
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł x 300% = 1.902zł),
jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty  nie może być niższa niż
300% tego kryterium,
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż
300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł x 300% = 1.542 zł), z tym
że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300%
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.



Odpłatność gminy
Gmina/miasto,  z  której  osoba  została  skierowana  do  DPS  ponosi  odpłatność
w  wysokości  różnicy  między  średnim  kosztem  utrzymania  w  domu  pomocy
społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i osoby zobowiązane.

Urząd  Miasta  dopłaca  do  pobytu  mieszkańców  Kalisza  przebywających
w domach pomocy społecznej. Dopłaty te są zróżnicowane  w zależności od typu
domu i  wysokości  miesięcznego kosztu  utrzymania  mieszkańca  w poszczególnych
domach pomocy społecznej, do których są kierowani mieszkańcy  Kalisza.
Średnia  dopłata  miasta  Kalisza  w  roku  2018  do  mieszkańca  przebywającego
w placówce całodobowej wyniosła   2.474,32  zł miesięcznie.  Ogółem w roku 2018
w domach pomocy społecznej  przebywało 366 kaliszan co w skali  roku wysokość
dopłaty  wyniosła  8  417  620,43  zł.  Jest  to  najdroższa  forma  pomocy  dla  osób
starszych.  Średni  miesięczny  koszt  utrzymania  mieszkańca  w  Domu  Pomocy
Społecznej    w Kaliszu ustala Urząd Miasta. W roku 2019 jest to kwota 3 984,92 zł.
Średni  miesięczny  koszt  utrzymania  mieszkańca  w  domu  pomocy  społecznej
ogłaszany jest  w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie  później  niż  do dnia 31
marca każdego roku.

OŚRODEK KRÓTKOOKRESOWEGO POBYTU DZIENNEGO ORAZ KRÓTKOOKRESOWEGO
POBYTU  CAŁODOBOWEGO  DLA  SENIORÓW  I  OSÓB   Z  CHOROBAMI
NEUROLOGICZNYMI.

             W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020,  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu,  wraz  z  fundacją
„Z Godnością”, realizuje projekt: „Równi na starcie”. 
     Projekt  skierowany  jest  do  mieszkańców  Kalisza,  korzystających  ze  wsparcia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Na realizację projektu pozyskano
środki  finansowe  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  między  innymi
na  zapewnienie  usług  opieki  nad  osobami  niesamodzielnymi  o  różnym  stopniu
niesamodzielności.  W ramach realizacji  projektu, od lutego działa w Kaliszu nowo
powstała  placówka:  Ośrodek  Dziennego  Pobytu  „BURSZTYN”.  Ośrodek ten  jest
odpowiedzią na zdiagnozowane przez MOPS potrzeby i  oczekiwania mieszkańców
miasta.  Pomoc  ośrodka  skierowana  jest  do  osób  starszych  z  chorobami
neurodegeneracyjnymi  takimi  jak  demencja,  choroba  Alzheimera,  choroba
Parkinsona.
Ośrodek zapewnia:

 wsparcie dla osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu;
 przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych;
 pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej;



 aktywizację osób starszych;
 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz

           zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, społecznych;
 wsparcie rodzin osób starszych w opiece nad nimi.

Oferuje:

 pobyt w godz. 8.00 – 16.00;
 wyżywienie w postaci śniadania i obiadu;
 zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki);
 terapię zajęciową;
 zajęcia usprawniające ruchowo;
 udzielanie wsparcia w zakresie pielęgnacji zachowania więzi rodzinnych;
 współpracę z rodziną;
 współpracę z placówkami medycznymi (konsultacje lekarskie);
 wykwalifikowaną kadrę (opiekunowie medyczni, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

terapię zajęciową).

W  ramach  projektu  organizowane  są  także  szkolenia  skierowane  do  najbliższego
otoczenia osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki oraz spotkania grupy
wsparcia  dla  opiekunów  faktycznych  osób  niepełnosprawnych.  Spotkania  grupy
wsparcia  służą  przede  wszystkim  wzajemnej  pomocy  i  wymianie  doświadczeń
z  zakresu  sprawowania  opieki.  Spotkania  te  odbywają  się  w  Klubie  Integracji
Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu  realizuje  także  zadania  w  zakresie
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej   w ramach ustawy o rehabilitacji  zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki na realizację zadań
pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Rada Miejska w miastach na prawach powiatu w formie uchwały określa zadania,
na które przeznacza środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Formy pomocy:

-  dofinansowanie  zaopatrzenia   w  sprzęt  rehabilitacyjny  oraz   przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, 



-  dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych,  w  komunikowaniu  się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

-  dofinansowanie  do  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych,

- dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika.

Formy pomocy kierowane do osób starszych, na które jest duże zapotrzebowanie
to  przede  wszystkim  dofinansowanie  do  aparatów  słuchowych,  protez,  wózków
inwalidzkich  oraz  dofinasowanie  do  łóżek  rehabilitacyjnych.  –
www.orzecznictwo.kalisz.pl

Klub Integracji Społecznej

MOPS w Kaliszu zapewnia osobom starszym możliwość udziału  w grupie wsparcia
„Aktywny Senior”. Spotkania grupy odbywają się w Klubie Integracji Społecznej przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu. Są to spotkania okolicznościowe z
okazji świąt (np. „Dzień Kobiet”, „Tłusty Czwartek”, „Śniadanie Wielkanocne”, „Dzień
Seniora”,  „Boże  Narodzenie”),  spotkania  tematyczne,  warsztaty  kulinarne  oraz
spotkania  z  interesującymi  osobami  np.:  spotkanie  z  bibliotekarką,   z  autorem
książek, z aktorem, wycieczki rekreacyjne, zwiedzanie muzeów, pikniki integracyjne,
pikniki zdrowotne, pogadanki, udział w konferencjach itp.

Mieszkania chronione

W  mieszkaniach chronionyc łącznie jest 19 miejsc, w tym: 6 pokoi (12 miejsc przy ul.
Granicznej 1) oraz 5 pokoi ( 7 miejsc przy ul. Częstochowskiej 45). 
Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie ze względu na wiek,
niepełnosprawność  lub  chorobę,  która  potrzebuje  wsparcia  w  funkcjonowaniu
codziennym,  ale  nie  wymaga  usług  w  zakresie  świadczonym  przez  jednostkę
całodobowej  opieki.  Do  mieszkania  chronionego,  kieruję  się  osobę  wymagającą
takiej  formy  pomocy  -  na  podstawie  decyzji  administracyjnej  wydanej  przez
Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu  na  wniosek  osoby
zainteresowanej  lub  jej  przedstawiciela  ustawowego.  Odpłatność  za  pobyt
w  mieszkaniu  chronionym  ustala  się  wg  stawek  określonych  przez  Radę  Miejską
Kalisza zgodnie z Uchwałą Nr XXII/288/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia
2012  r.  w  sprawie  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  mieszkaniach
chronionych.

                   



Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Ustawa  upoważnia  jednostki  samorządu  terytorialnego  do  tworzenia  innych
jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej,  które  działają  i  realizują  zadania
w poszczególnych obszarach społecznych.
W Kaliszu jednostki świadczące pomoc osobom starszym to przede wszystkim: 

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Cegielniana 6, www.ddpskalisz.pl

Dzienny  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu  jest  placówką  dziennego  pobytu  dla
osób,  które  ze  względu  na  wiek,  stan  zdrowia,  sytuację  życiową  oraz  warunki
rodzinne nie są w stanie w stopniu wystarczającym sprostać niektórym potrzebom
życiowym i samodzielnie, prawidłowo funkcjonować w swoim środowisku. Dzienny
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu dysponuje 110 miejscami. Dzienny Dom Pomocy
Społecznej  w  Kaliszu  realizował  zadania  poprzez  terapię  zajęciową,  działalność
opiekuńczą,  pracę  socjalną,  działalność  rehabilitacyjną  i  terapeutyczną,  a  także
zapewnienie posiłku/obiadu.

- Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26 – www.dpskalisz.pl

Na terenie Kalisza funkcjonuje tylko jeden Dom Pomocy Społecznej. Mieści się on
przy ul. Winiarskiej 26.
Dom dysponuje 180 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. Średnia
wieku  mieszkańca  DPS  w  Kaliszu  wynosi  81  lat.  Zdecydowana  większość  osób,
to  osoby  leżące  lub  poruszające  się  przy  pomocy  sprzętu  rehabilitacyjnego  tj.
wózków inwalidzkich, balkoników, chodzików.
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Dysponuje pokojami
1,  2,  3  i  4-osobowymi.  Organizacja  domu,  zakres  i  poziom  świadczonych  usług
uwzględniają  w  szczególności  wolność,  intymność,  godność,  poczucie
bezpieczeństwa  oraz  sprawność  fizyczną  i  psychiczną  zamieszkujących  osób.  Dla
swoich  mieszkańców  kaliski  Dom  Pomocy  Społecznej  organizuje  wiele  imprez
okolicznościowych  z  okazji  świąt  np.  Dzień  Kobiet,  Walentynki,  Andrzejki,  Wigilia
Bożego Narodzenia,  imprez integracyjnych i  kulturalno-oświatowych,  np.  udział  w
spektaklach  teatralnych,  czytanie  klasyków  literatury,  koncerty,  programy
okolicznościowe oraz  konferencje.  Zapraszani  są liczni  goście związani  z  promocją
zdrowia, szeroko rozumianej sztuki i rozrywki. DPS w Kaliszu jest placówką otwartą
na  współpracę  ze  szkołami,  uczelniami  wyższymi.  Dzieci  i  młodzież  chętnie
odwiedzają seniorów prezentując im swoje umiejętności.    



 Pomoc  pieniężna 
Uzupełnieniem całości działań pomocowych jest pomoc pieniężna :                  
-  zasiłek  stały  przyznawany  jest  osobie  samotnej,  której  dochód  nie  przekracza
701,00 zł lub rodzinie, w której dochód na osobę nie jest wyższy niż 528,00 zł ( na
dzień  31.08.2018  r.  Powyższe  kwoty  są  dochodami  netto  i  dotyczą  miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku),
- zasiłek okresowy: możemy się o niego ubiegać, jeśli  zmagamy się z długofalową
chorobą; czas i wysokość ustala pracownik socjalny, badając sytuację, w której się
znaleźliśmy,
- zasiłek celowy lub celowy specjalny; przyznawany jest na pokrycie części lub całości
kosztów leków lub leczenia;  zakupu żywności,  remontu mieszkania,  zakupu opału
i  odzieży,  niezbędnych  przedmiotów  użytku  domowego,  drobnych  remontów
i napraw w mieszkaniu oraz kosztów pogrzebu; o zasiłek celowy możemy ubiegać się
również  wówczas,  kiedy  ponieśliśmy  duże  straty  w  wyniku  klęski  żywiołowej  lub
zdarzenia losowego.

Ważne! Otrzymanie   każdej  z  form  pomocy:  pieniężnej  i  niepieniężnej  wymaga
kontaktu z pracownikiem socjalnym w Dziale Pomocy Środowiskowej MOPS, 
ul. Obywatelska 4, tel. 62 757 45 10 w.1

Opracowała
Krystyna Krzywda    

 



Uzyskanie dodatku mieszkaniowego
Koszty  związane  z  utrzymaniem mieszkania  stale  rosną,  a  podwyżki  najdotkliwiej
uderzają w ludzi starszych żyjących z niewielkich rent czy emerytur. Aby otrzymać
taki dodatek trzeba spełnić 3 warunki, które dotyczą:
- prawnego tytułu do lokalu;  
- warunków dochodowych ;
-  wielkości  mieszkania.  Wszelkie  informacje  można  uzyskać  w  Biurze  Obsługi
Interesanta w Urzędzie Miasta przy ul. T. Kościuszki 1A, wejście B, stanowisko 24 -
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Tel. 062 504   97 47   -    msip.kalisz.pl

Uzyskanie dodatku energetycznego
Przysługuje  osobom  uprawnionym  do  dodatku  mieszkaniowego.  O  dodatek  ten
wniosek należy złożyć w Biurze Świadczeń Rodzinnych, w biurowcu Urzędu Miasta
przy ul. Kościuszki 1A  - parter , wejście B. – www.msip.kalisz.pl

Opracowała
Grażyna Mazurek


