
Zasady przyjęcia  do Domu Pomocy Społecznej w Łętowni

 Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej, powinna się

zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej  w miejscu zamieszkania i złożyć  pisemny

wniosek  o skierowanie do Naszego Domu. Wniosek może złożyć także w imieniu

zainteresowanego inna osoba fizyczna lub opiekun prawny.

 Pracownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  na  wniosek  osoby  ubiegającej  się

przeprowadza  wywiad  środowiskowy  oraz  gromadzi  niezbędną  dokumentację.

Następnie  Ośrodek  wydaje  decyzję  o  skierowaniu  i  ponoszeniu  odpłatności  za

pobyt w domu pomocy.

 Po  otrzymaniu  powyższej  decyzji  wraz  z  dokumentacją  Starosta  Suski  wydaje

decyzję  o umieszczeniu  zainteresowanej  osoby w Domu Pomocy Społecznej  w

Łętowni.

 Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni jest płatny i od 01.02.2020 r. wynosi

3.415,00 zł miesięcznie. Opłatę za pobyt w Domu wnoszą w kolejności: 

- mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu (bez względu

na jego wysokość ale nie więcej niż wynosi koszt pobytu)

a pozostałą kwotę dopłaca:

-  małżonek,  zstępni  przed  wstępnymi  lub  inne  osoby,  które  zawarły  

odpowiednią umowę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Jeżeli   rodzina  nie  może  dopłacać  do  pobytu  to  do  pełnego  kosztu  

utrzymania dopłaca

- Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 

  Wszelkich potrzebnych informacji  można  uzyskać  telefonicznie  18 2773010  lub e-

mail: dpsroman@pro.onet.pl 

   Szczegółowe zasady przyjęcia osób do Domów Pomocy Społecznej  oraz  zasady odpłatności  za
pobyt regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z
2013 r.  poz. 182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia
2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 964.) 

Dodatkowe  informację  można  uzyskać  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Suchej
Beskidzkiej oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się
o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
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