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OGÓLNE ZASADY
Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz.887 z późn.
zm. ).
Realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia przez Osobę usamodzielnianą jest warunkiem
niezbędnym do objęcia pomocą, o której mowa w przepisach wskazanych w § 1, mającą na celu Jej
życiowe usamodzielnienie.
Warunkiem udzielenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy na kontynuowanie nauki jest
spełnienie określonych ustawowo warunków, w tym posiadanie wskazanego w ustawie kryterium
dochodu.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie podlega rozliczeniu, wypłacana jest jednorazowo lub w częściach,
w terminach ustalonych w programie usamodzielnienia i może być przeznaczona jedynie na cele
określone w niniejszym programie, a w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych,
stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz
pokrycie wydatków związanych z nauką.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje tylko w czasie trwania nauki, a świadczenie
pobrane po stwierdzeniu przerwania nauki, podlega zwrotowi i stanowi świadczenie pobrane nienależnie.
Pomoc ta przysługuje w okresie roku szkolnego/ akademickiego.
Osoba usamodzielniana jest zobowiązana do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji
życiowej.
Osobami wspierającymi i sprawującymi nadzór nad realizacją indywidualnego
usamodzielnienia są koordynator, opiekun usamodzielnienia, pracownik socjalny PCPR.

programu

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie oraz pomoc pieniężna na
usamodzielnienie przyznawane są na podstawie odrębnych decyzji administracyjnych wydawanych na
wniosek osoby usamodzielnianej po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku.
Jeżeli w toku realizacji programu, w którymkolwiek z zakresów planowanych działań zajdą istotne
zmiany, mające wpływ na przebieg programu niezbędna jest weryfikacja programu usamodzielnienia i
wskazanie rodzaju zmian oraz ich przyczyn i skutków. Wskazana weryfikacja wymaga zatwierdzenia
przez kierownika PCPR.

OBOWIĄZKI OSOBY USAMODZIELNIANEJ
Osoba usamodzielniana
usamodzielnienia.

jest

osobą

odpowiedzialną

za

realizację

indywidualnego

programu

Osoba usamodzielniana zobowiązana jest między innymi do:
 Realizacji poszczególnych postanowień indywidualnego programu usamodzielnienia w
wyznaczonych terminach.
 Ścisłej współpracy z Opiekunem usamodzielnienia, koordynatorem oraz pracownikiem
socjalnym.
 Stawiania się na wezwanie opiekuna, koordynatora, pracownika socjalnego w celu
omówienia przebiegu programu.
 Informowania organu udzielającego pomocy o każdorazowej zmianie swojej sytuacji
materialnej i życiowej, w tym w szczególności o przerwaniu nauki.
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Aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz osiągania jak najlepszych wyników w
nauce.
Przedkładania na początku i na końcu każdego semestru zaświadczenia potwierdzającego
fakt nauki z zaznaczeniem jej trybu, a w razie potrzeby także o frekwencji i uzyskiwanych
ocenach.
Uczestnictwa w innych formach zajęć wskazanych przez koordynatora, pracownika
socjalnego mających na celu jej życiowe usamodzielnienie.

POUCZENIA
Zostałem/am poinformowany/a, że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz.887 z późn. zm. ), że:
osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuńczo- wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną, zwanej dalej „ osobą
usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia
sądu:
przyznaje się pomoc na:




kontynuowanie nauki - wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba
usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed
umieszczeniem w pieczy zastępczej.
usamodzielnienie - wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba
usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed
umieszczeniem w pieczy zastępczej.
zagospodarowanie - wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba
usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby
usamodzielnianej.

udziela się pomocy w uzyskaniu:


odpowiednich warunków mieszkaniowych - wniosek o przyznanie pomocy w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych osoba usamodzielniana składa
w powiecie
właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.



zatrudnienia - wniosek o przyznanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia osoba usamodzielniana
składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu
osoby usamodzielnianej.
Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej
ustała na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom
dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.
W przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo w placówce
zapewniającej całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, pomoc na
kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie nie przysługuje.
Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest
przyznawana osobie usamodzielnianej, która przybywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:


3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą
spokrewnioną;
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1 roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuńczo- wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również:


okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla
nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, specjalnym
ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową
opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w
pieczy zastępczej nie zostało uchylone.



okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo- wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej,
której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.
W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1.200,00 zł, można
przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej
sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.
Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz
dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc, o której
mowa w art. 140 ust. 1 lit. b i c wyżej cytowanej ustawy, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej,
dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.
Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku
oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w
szczególności:


zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,



sposób uzyskania przez osobę usamodzielniana wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych,
pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę
usamodzielnianą zatrudnienia.

Osoba usamodzielniana co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje
osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemna zgodę
tej osoby.
Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom
dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy
rodzinie , osoba będąca w placówce opiekuńczo- wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej wychowawca lub psychologiem, lub inną osobą wskazana przez osobę usamodzielnianą i
zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z
opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc
przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez
kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
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Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:






w szkole;
w zakładzie kształcenia nauczycieli;
w uczelni;
na kursach, jeśli ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuacje nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż dłużej jednak niż do
ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Pomoc przysługuje w czasie trwania
odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.
UWAGA !
Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest obowiązana
przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.
Pomoc na kontynuowanie nauki NIE PRZYSŁUGUJE w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:


kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatna naukę i
nieodpłatne pełne utrzymanie;



bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia szkołę,
zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;



została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na kontynuowanie nauki MOŻNA ZAWIESIĆ w przypadku, gdy;


w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana
przebywa na urlopie od zajęć;



osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

Pomoc na usamodzielnienie wynosi:






w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej
niż 3.300,00 zł, jeżeli przebywa w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę
zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo- wychowawczą albo
regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną:
nie mniej niż 6.600,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
nie mniej niż 3.300,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
nie mniej niż 1.650,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie
krócej jednak niż przez okres roku.
UWAGA!

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu
usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę
usamodzielnianą 26 roku życia.
W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na
usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W
uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania
pomocy na kontynuowanie nauki.
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Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę
usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1.500,00 zł, a w przypadku osoby
legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.300,00 zł.
Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.
Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie luba na zagospodarowanie MOŻNA
ODMÓWIĆ w przypadku, gdy:







istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki
zostanie przyznana;
osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletniości opuściła samowolnie piecze zastępczą;
osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie
podejmuje zatrudnienia;
stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy
pracownika;
osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej
zatrudnienia;
osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe.

