Pomoc społeczna ma na celu
umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
(art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- jt. Dz.U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Dzienne Domy Pomocy funkcjonujące w ramach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych
we Wrocławiu:

DANE TELEADRESOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 Dzienny Dom Pomocy
ul. Skwierzyńska 23/2,
tel. 71/ 361-23-11

www.mops.wroclaw.pl

 Dzienny Dom Pomocy
ul. Kościuszki 67,
tel. 71/ 341-90-32

Miejskie Centrum Usług Socjalnych
we Wrocławiu

 Dzienny Dom Pomocy
ul. Komuny Paryskiej 11,
tel. 71/343-25-30
 Dzienny Dom Pomocy
ul. Żeromskiego 37/1,
tel. 71/321-47-48

ul. Mączna 3
54-131 Wrocław
e-mail: mcus@mcus.pl

www.mcus.pl

"Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem."
Alighieri Dante

KOMU PRZYSŁUGUJE POBYT W DZIENNYM
DOMU POMOCY?

KTO PRZYZNAJE POMOC
W FORMIE POBYTU W DZIENNYCH DP?

CZY POBYT W DZIENNYCH DOMACH POMOCY
JEST ODPŁATNY?

Pobyt przysługuje osobom starszym, w szczególności
osobom samotnym, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają częściowej
opieki
i
pomocy
w
zaspokajaniu
potrzeb
życiowych, a inne osoby nie są w stanie tej opieki
i pomocy zapewnić

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzonym
postępowaniu
kieruje
osobę
do
konkretnego
dziennego
domu
pomocy,
a także ustala i określa w indywidualnej decyzji
administracyjnej wysokość opłaty za pobyt.

Tak, ale w zależności od wysokości dochodu.

Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta
pracownika socjalnego i przeprowadzenie
rodzinnego
wywiadu
środowiskowego
w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo
w miejscu ich pobytu.

Ośrodek Pomocy Społecznej, a jej wysokość zostanie

JAKIE USŁUGI REALIZUJĄ DZIENNE DOMY
POMOCY?
Dzienne Domy Pomocy oferują swoim klientom w
szczególności:





dzienną opiekę klientom - od godz. 7.30 do
godz. 15.30, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych
jeden gorący posiłek w formie dwudaniowego
obiadu, poczęstunki okolicznościowe,
możliwość udziału w zajęciach wspomagających i aktywizacyjnych, terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,

Pobyt w DDP jest odpłatny. Odpłatność będzie określona po przeprowadzonym postępowaniu przez Miejski
wskazana w indywidualnej decyzji administracyjnej,
wydanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wywiad
środowiskowy przeprowadza się również u osób
zobowiązanych do alimentacji.
Z odpłatności są zwolnione osoby, których dochód
netto lub dochód netto na osobę w rodzinie jest niższy
JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ
STARAJĄC SIĘ O POBYT W DZIENNYM DOMU
POMOCY?


dowód osobisty (do wglądu)



dokumenty potwierdzające dochody osoby
lub osób w przypadku prowadzenia wspólnego
gospodarstwa domowego



możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych, imprezach rekreacyjnych i towarzyskich



pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności
oraz samodzielności życiowej.



Ponadto w Dziennych Domach Pomocy podejmowane
są
działania
integracyjne
ze
środowiskiem
lokalnym poprzez organizowanie i uczestniczenie
w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych.

dokument
potwierdzający
stan
zdrowia
(zaświadczenie lekarskie, aktualny wypis
ze szpitala, orzeczenie lub zaświadczenie
o stopniu niepełnosprawności)



dokumenty potwierdzające stałe, miesięczne
wydatki, np. czynsz, energia elektryczna, gaz,
alimenty, wydatki na leki i leczenie.

niż kryterium dochodowe określone zgodnie z ustawą z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jt. Dz.U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

