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,y lpru|łie szcf/gólo"'yh r,n.unkóv ?,lt',ava,ia i o Pldt,,oś.i.'a uslugi
opi.k!,'ąe i s?..ialis.!.ca'e ud,ti !'?ietu,icze o,oz \aczególowfch wa.Mkó|,
cxę'ściowego lub cdlkowi.ego zpoh,ienia o.l oplal , 

jo* róini.ż' lrybu i.h

Na podsla$1e nrt'ls us1,2 pk| l5 Llsta\q 2 dnia 8 ńalca 1990r. o
samoru3zie gńinnym ( t' j. D7 U' z 200 | l''.\r l.l2'poz.] 59 l z późn' 

''m 
)omz

ań'50 Us( ó $ zŃiązlu z art.17 ust.lpkl l ! usta\ry z dnia 12 malca 2004r' o
pomocy spoleczncj( DLU,N| 64, poz.593 f Pó^1- ^'\

u.hwala się , co ,ns|ępuje :

$J

] Pomoc N formie Uslug opiekuńczych lub specjalistycznych uług
oPiekuńcrych Pr7'ys|uguje osobom słmohym 'kórc z po\lodu lvieku'chorcby
|ub innych pŹ},czyn rvymagaja. pomocy innych oób' a są jej PozbawionĆ.
2 Usfugi opiekuńc7'e lub Śp*jalisiyczn€ lslugi opiekuńcze nrogąbyć PĘyaane
tównież osobom 

'które ryma8ają pomocy innych osób , a lodzina lub
wspó]nie niezamieszkLiący małżonck ,wstępni . Znępni nie nogątakiej pomoĆy

3 Usługi opiekLlńc7e obejmu.ją pomoc w fdspokajmiu .odfiennych potżcb
życ'o$-acb ' opickę higieniczna. 'alcconą pŹef l.'kaŹa pie]ęgnację orŹ w
miarę fuożli\Yoici zapeNnicnie kontaklów z otocZnEm
a. specjalisrycznc usługi oPi€kuńcze sąto udugi doslosotlanc do szc7fgólnych
potżeb \r-anikając)ch z rod,a]! schorzenia lub niePcłnosprawności.
świadcuone |rlcz oŚoby posiadające spccia]jst}chc pŹygotowanie



|' l-]slugi oPictu|iczc i specjalis|rcl|l. Uslu8iopiekuńcł pż) fnajc się Ń
trybic dcc}.zj i adnt in.smc'nd .ok ruś|ąiĄcej okes pvJ.Źnanio. akrcs
świadczon)ch ustug.rnićjsc€ świadczonych usłus omz !\]'sokość
odplahoś.i ' którąponosi świldc/.niobiorca. a lakźe ńiejsce ilerftin
dokon}$nnia \v}łal fa przyaanc usługi'

:' l IsluEioPl.kunc7e Ispecjal|Ś)c7n. Us|ugiopiekUń(/c pr4,n je się ńo
wniosck osoby zaintereso$łncj 

' 
jc.i pnedst]wicicla uslaNo\'cgo albo

imcj osob.'. ' 7a z.sodą osoby zoincl.Śovan€j lubjej prŹ-edstn\vicic|.l
ustawo$'ego \'oprciu o Ywiad śŃdow.skowy puepro\rad/ony przez
pracotlnita socjalnego omz dowody o dochodach i stanre zdro\ja.

Usłu8i 
' 
o klórych mowa !v $

odpowiednie pzy_qororvanie i

Iłotvc.j.

śJ
l wyKonywale sąPrzez
f Alrt]dni()l1c tv oś|odku

0.t

l ' o$by kor4'slaiące z usfug opiekuń.fych i sp€cjalistyca}ch uslug
opi€kuńcZych śNiadcanych w miejś.u zańisz}Dia ponoszą oPłalę w
z.|€aości od posiadanego dochoó 78odnie z tabel{

% krylĆ!i0! dochodo\ego oŚoby
śMolnić goŚpodarującej wg ńn'8
us|lpl IuŚlalyopomay

w}sokÓść odplol.Óści liczoń. od ccny

powP?j lo(rel. do l50e/'o l5
polv'ż.j l5o!4 do 
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2'osobt, o klórych nu|a \r usl l.któryc]r do.hód na osobę B lod,iniejeSI
.jz5z} .d kNolv oktcś]oncj *'a|18 ust ltktl Lslalvy o ]]omoc}'

sIo].cfncj nLc pono\Zr odp1.Iności za koL45Ianic z uSług opickulic7)c]r
i sIecjaI jŚ1) cfn)'Ćh uŚlug olrickUńc2ych

] \\ |I/],padkach sfc7c{ó]|}ch zlvlszc7a. j.żcLj /ądanic 7w|olu
s}dalkó[ na udfic]one ś$iadczenie u'całości lLlb \V części
51.noNiloby d1a oŚob) fobolvią4icj nadnieńe obcia:Ćnie h|b tćf
nnlecz)lob) skulki Ldriclorcj ponrocy na \uiosek praco$Tika
socjalnego Lub osoby
zaintercsowin. nlo^a odsląlić od Żądanja takieEo zwrolu ]ub
/irń je]s/yć.jeeo cześć'

$J

KoŚft jednei god1it} udU.qo|]ckulicz)ch i s|ecjJ]iŚlyc/n]ch oPiekuńcrych
us|!]oD) ics( kalku]ac)'].ie przez pod|niot ślYiadcfa.c) usŁlgj na poistNvic
."...: :. | .:. ..J 1i.a

$ó

W}(onanic Uch$.]y po\ić|7a sję t]unDjs0zo$i llowcj'

si
'I.Jci nroc ucINYala N. 11] l97 Rad\ Cnrijr} i N,liasta w lłoNej z dni' ]0
sq'cznia l 99 7I $' sPl'.\!i. zasad f\totu przeu świadczeń jobjorcę \v) da&(iw
tl u\lugiopiekujicfe p.7\ha$anc Przcz oś|odek Pomocy Spo]ecneirv
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UclsL.ła qdrodzi \ Ż!.jć no L|]rwic l'1dDi od dnia ogłosfcni. $
|)zj.DnLku Użqdo\'\ nr \\'oje\ództ\ta Lubusk jego'


