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Świadczenia w ramach pomocy społecznej
Wykaz świadczeń pieniężnych i niepieniężnych udzielanych w ramach systemu pomocy społecznej.
Świadczenia pieniężne
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dla osób indywidualnych)
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dla instytucji)
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ( dla instytucji).
Dział świadczeń rodzinnych:

Zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)
Dział Świadczeń Alimentacyjnych:

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Dział dodatków mieszkaniowych

Dotacja mieszkaniowa
Dział Pomocy środowiskowej:

Zasiłek celowy (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)
Do pobrania:

Druki wniosków można pobrać na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [1]
Świadczenia niepieniężne:

praca socjalna
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
sprawienie pogrzebu
poradnictwo specjalistyczne
interwencja kryzysowa
schronienie
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posiłek
niezbędne ubranie
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach
pomocy
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
mieszkanie chronione
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie
rzeczowej dla osób usamodzielnianych
Ważne strony internetowe:

Pełen zbiór informacji na temat pomocy społecznej można znaleźć na stronie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej [2]
Dokąd po pomoc? - wykaz instytucji zajmujących się udzialaniem pomocy społecznej osobom
potrzebującym [3]

Odnośniki:
[1] http://www.mopr.torun.pl/index.php/wnioski-do-pobrania
[2] http://www.mopr.torun.pl
[3] http://mopr.torun.pl/index.php/dokad-po-pomoc
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