Informacja dla osoby usamodzielnianej
Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową
opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą” zostaje objęta
pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę
socjalną, a także pomocą:
1) pieniężną na usamodzielnienie (wysokość pomocy wynosi od 1 763 zł do 7 052 zł w zależności
od okresu pobytu i rodzaju placówki),
2) pieniężną na kontynuowanie nauki (wysokość pomocy wynosi 529 zł),
3) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej (pomoc w wysokości nie niższej niż 1 763 zł,
w przypadku osoby z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym
jest to kwota w wysokości 5 289 zł).
Zgodnie z art. 88 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa
wyżej, jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu
usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez
kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Zgodnie z art. 89 ust. 6 w/w ustawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę,
pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych
przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.
Na podstawie art. 89 ust. 7 ustawy przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki można odmówić między innymi w przypadku, gdy:


istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie
z celem, na jaki została przyznana,

Zgodnie z art. 109 powyższej ustawy, osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich
sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Zgodnie z art. 6 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej, świadczenie nienależnie pobrane to świadczenie
uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub nie poinformowania
o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.
Zgodnie z art. 98 ustawy, świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny
korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny.
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