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REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ 

OTWOCKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Głównymi celami działalności Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej są: 
 Udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u chorych nowotworowych 

i innych wymagających długoterminowej opieki; 

 Propagowanie wśród społeczeństwa idei opieki paliatywnej; 

 Promocja i organizacja wolontariatu; 

 Pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci chorobą nowotworową; 

 Pomoc społeczna chorym na nieuleczalne choroby nowotworowe; 

 Pomoc społeczna dzieciom osieroconym przez pacjentów hospicjów oraz wyrównywanie szans tych dzieci; 

 Ochrona i promocja zdrowia. 

 Działalność lecznicza 

2. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie §6 ust. 5 i 6 Statutu Otwockiego Towarzystwa 

Opieki Paliatywnej oraz Ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 

poz. 1362 z późn. zm.). 

3. Prawo do świadczeń materialnych i rzeczowych przysługuje podopiecznym Hospicjum Domowego 

Empatia oraz podopiecznym Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. 

4. Pomocy społecznej udziela się podopiecznym na zasadach określonych w statucie z powodu, m.in.: 

 ubóstwa 

 sieroctwa (całkowitego lub częściowego) 

 bezrobocia 

 niepełnosprawności 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

 bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd OTOP może udzielić pomocy swoim podopiecznym 

z przyczyn nie wymienionych w ust. 4 

6. Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym jest 

warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc świadczoną przez OTOP. 
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7. Prawo do pomocy pieniężnej lub rzeczowej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości brutto 0,7 płacy minimalnej 

ogłaszanej przez MPiPS na rok złożenia wniosku. 

8. Za dochód wymieniony w ust. 7, uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku. 

9. Do dochodów nie wlicza się: 

 alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób 

 jednorazowych świadczeń socjalnych 

 zasiłków celowych 

 świadczeń w naturze 

 pomocy materialnej uzyskanej z innych organizacji non profit 

 

§2 

Zakres przedmiotowy pomocy 

1. Zarząd OTOP przyznaje pomoc społeczną w następującej formie: 

 zapomogi pieniężnej na konkretny cel 

 pomocy rzeczowej 

 paczek okolicznościowych 

2. Przyznana zapomoga może być przeznaczona tylko na cel oznaczony we wniosku. 

 

§3 

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc OTOP 

1. Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy, zobowiązane są do współpracy pracownikami oraz 

Zarządem OTOP w zakresie złożenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej sytuację życiową 

rodziny. 

2. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny Zarząd ustala na podstawie 

następujących dokumentów: 

 pisemnej prośby o udzielenie pomocy z opisem zaistniałej sytuacji 

 formularza zgłoszenia dziecka osieroconego 

 zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby lub niepełnosprawności 

 zaświadczeń i decyzji z jednostek państwa zajmujących się pomocą społeczną 

 zgody na przetwarzanie danych osobowych 

3. Świadome wprowadzenie w błąd Zarządu OTOP, np. co do faktów wskazanych w ust. 2 lub wysokości 

dochodu określonego według kryterium przedstawionym w §1 ust. 7 może skutkować wstrzymaniem, 

zmianą decyzji lub koniecznością zwrotu udzielonej pomocy. 
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§4 

Tryb udzielania pomocy materialnej i rzeczowej 

Tryb przyznania pomocy materialnej lub rzeczowej składa się z następujących etapów: 

 Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy osoby ubiegającej się o pomoc do Biura OTOP (zgłoszenia 

może dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc). 

 Rozeznanie przez Zarząd OTOP sytuacji osobistej i rodzinnej ubiegającej się o pomoc, w razie 

konieczności zasięgnięcie pomocy prawnej lub specjalistycznej. 

 Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pomocy i zawiadomienie o niej osoby ubiegającej się o pomoc. 

 Realizacja przyznanych świadczeń. 

 

§5 

Realizacja świadczeń 

1. Realizacja pomocy pieniężnej odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie OTOP lub na konto tylko 

w postaci zwrotu za konkretny zakup i przy przedstawieniu dokumentu zakupu. 

2. Niektóre ze świadczeń realizowane są w formie rzeczowej poprzez zakup przez Biuro OTOP lub 

pomoc pozyskaną z innych źródeł, np. zbiórki podczas akcji charytatywnych. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego świadczenia zgodnie ze złożoną 

prośbą lub przeznaczeniem świadczenia. 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do każdorazowego rozliczenia otrzymanej pomocy finansowej przez 

dostarczenie rachunku świadczącego o celu wykorzystania niniejszej pomocy maksymalnie do 90 dni 

od dnia wypłacenia środków. OTOP może żądać zwrotu przekazanych środków finansowych. 

3. Wnioskodawca, ubiegając się o pomoc OTOP, oświadcza w formie pisemnej, że akceptuje 

postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki 

wynikające z niniejszego Regulaminu. 

4. Od Decyzji Zarządu OTOP nie przysługuje odwołanie. Decyzja Zarządu OTOP jest ostateczna. 

5. W szczególnych przypadkach nieopisanych w regulaminie OTOP zastrzega sobie prawo do udzielania 

pomocy na zmienionych zasadach. 

6. OTOP zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy. 

7. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian 

takich może dokonać jedynie Zarząd OTOP. 


