
 

 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 

KIEROWANIE DO  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

  
Wymagane 
dokumenty: 

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie; 
2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez 

pracownika socjalnego; 
3. Zaświadczenie lekarza psychiatry lub lekarza neurologa o 

występujących zaburzeniach psychicznych; 
4. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do 

uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w 
zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie. 

5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.  

 
  
Miejsce złoŜenia 
dokumentów: 

     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. ul. Próchnika 
34, tel. 44 733  90  03 
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Tryb. ul. Dmowskiego 
20, tel. 44 649  29 03  
 

  
Opłaty: Zgodnie z art. 516 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

(Dz.U. 2009, Nr 175 z późn.zm.) odpłatność miesięczna za usługi 
świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, 
ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej 
lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeŜeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% 
odpowiedniego kryterium dochodowego.        

  
Termin i sposób 
załatwienia: 

Pracownik socjalny w terminie ustawowym przeprowadza wywiad 
środowiskowy u osoby (przedstawiciela ustawowego) ubiegającej się o 
skierowanie do placówki i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
kompletuje dokumentacje niezbędną do wydania decyzji administracyjnej. 
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania 
świadczenia we wnioskowanej formie zostaje wydana nie później niŜ w 
ciągu miesiąca od dnia złoŜenia wniosku. W sprawach szczególnie 
skomplikowanych termin ten moŜe zostać wydłuŜony do 2 miesięcy. 

  
Podstawa 
prawna: 
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r o Pomocy Społecznej ( Dz. U. z 2009r., Nr 
175, poz. 1362 z późn. zm.) 

  
Tryb 
odwoławczy: 

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Słowackiego 19, 97 – 300 
Piotrków Tryb. z pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
 

  
 
 


