USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
PRZEWLEKLE CHORYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach od wielu lat świadczy usługi opiekuńcze dla
osób starszych oraz osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, potrzebujących pomocy
drugiej osoby w codziennym funkcjonowaniu. Są one realizowane w dni robocze w domu klienta
przez opiekunki zatrudnione w GOPS Konopiska. Na tego rodzaju usługi składają się w
szczególności:
1) zabiegi pielęgnacyjne wskazane przez lekarza,
2) podstawowe zabiegi higieny osobistej (np. mycie, czesanie, pampersowanie),
3) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
4) podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza,
5) utrzymywanie w należytym porządku i czystości najbliższego otoczenia chorego,
6) wykonywanie podstawowych prac domowych jak: pranie, sprzątanie, sporządzanie
posiłków, palenie w piecu kuchennym i C.O.,
7) załatwianie niezbędnych spraw takich jak: zakupy, kontakt z placówkami służby zdrowia
(np. zamawianie wizyt domowych lekarza czy pielęgniarki środowiskowej), pośredniczenie
w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, dokonywanie opłat,
8) zapewnienie niezbędnych i w miarę możliwych kontaktów chorego z otoczeniem.
Usługi opiekuńcze są odpłatne, przy czym opłata jest zróżnicowana ze względu na sytuację osobistą
i materialną świadczeniobiorcy. Koszt usługi obowiązujący od dnia 1 października 2015r. zawarty
jest w poniższych tabelach.
Osoba samotna
Miesięczny dochód netto osoby
samotnie gospodarującej
Kwota odpłatności
od
do
za 1 godzinę usług
0,00 zł
634,00 zł
bezpłatna
634,01 zł
951,00 zł
1,20 zł
951,01 zł
1 268,00 zł
2,40 zł
1 268,01 zł
1 585,00 zł
4,80 zł
1 585,01 zł
1 902,00 zł
7,20 zł
1 902,01 zł
2 219,00 zł
9,60 zł
2 219,01 zł
2 536,00 zł
12,00 zł
2 536,01 zł
3 170,00 zł
18,00 zł
3 170,01 zł
24,00 zł
Osoba w rodzinie
Miesięczny dochód netto w
przeliczeniu na członka rodziny
od

do
0,00 zł
514,01 zł
642,51 zł
771,01 zł
899,51 zł
1 028,01 zł
1 156,51 zł
1 542,01 zł

514,00 zł
642,50 zł
771,00 zł
899,50 zł
1 028,00 zł
1 156,50 zł
1 542,00 zł
2 056,00 zł

Kwota odpłatności
za 1 godzinę usług
0,00 zł
1,20 zł
2,40 zł
4,80 zł
7,20 zł
9,60 zł
12,00 zł
18,00 zł

2 056,01 zł

24,00 zł

Opłata wnoszona jest na konto GOPS w Konopiskach do 10 dnia każdego miesiąca po wykonaniu
usługi.
Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, w szczególności ze względu na zaistnienie
szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności,
śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski
żywiołowej, które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu
niezbędnych opłat i wydatków na ww. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby
na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie
zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi.
Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Konopiskach, ul. Lipowa 1. Wniosek może złożyć osoba zainteresowana, jej
przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, bądź za zgodą osoby ubiegającej się lub jej
przedstawiciela ustawowego inna osoba fizyczna lub prawna.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 34 3282 030.
Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska

