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Dzięki projektowi „Budzimy zmysły – Autyzm
wyzwanie XXI wieku” , otrzymaliśmy drugą
dotację ze Wspólnej Drogi. Uzyskane środki
finansowe umożliwią nam częściową kontynuację
różnych form rehabilitacji, z jakich korzystały
dotąd dzieci i dorośli Naszego Stowarzyszenia.
Pragniemy uruchomić następujące formy terapii:
terapia SI, terapia pedagogiczna, logopedyczna
oraz hipoterapia. Chętnych do kontynuacji lub
włączenia się do tej formy pomocy prosimy o
kontakt:
Kolber Alina 501 467 636 501 467 636
i Dubiel Barbara 691 453 567 691 453 567

Nadesłała Barbara Dubiel, 26 lipca 2010r.
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Wspólnie z Urzędem Miejskim w Katowicach
realizujemy zadanie: „Profilaktyka i wczesna
diagnoza zaburzeń rozwoju ze spektrum
autyzmu. Program pilotażowy”, przeznaczony
dla mieszkańców Katowic.
Jeśli jest podejrzenie o nieprawidłowy rozwój
Twojego dziecka /pacjenta/, można skorzystać z
bezpłatnego badania, które być może wykluczy
autyzm lub, jeśli nie, wskaże sposób właściwej
pomocy dziecku. Im wcześniej dziecko otrzyma
właściwą pomoc – tym większa szansa na lepszy
rozwój. Autyzm/Zespół Aspergera/ sam nigdy nie
mija, tylko pogłębia się.
Zgłaszać się można telefonicznie: 664023979
692565494 693137006 502166261, mailowo:
diagnoza.autyzm@interia.pl.
Prosimy nie zwlekać, zadanie ma ograniczony czas
trwania.

Nadesłała Danuta Bilewicz, 10 maja 2010r.
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Dzień dobry, piszę w sprawie projektu
naukowego, w którym wzięli Państwo udział.

Projekt nosi tytuł ,,Rola czynników genetycznych
w patogenezie autyzmu". Projekt trwa do 2012
roku. Wiedząc, że czas oczekiwania na wyniki jest
długi, chciałabym dać Państwu znać o postępie
badań. Pragnę zaznaczyć, że nie jest to oficjalne
sprawozdanie z badań -- pełne, kompletne wyniki
w formie papierowej otrzymają Państwo na
zakończenie
projektu.
Dotychczas przebadaliśmy pewną liczbę zmian w
DNA.
Nie
znaleźliśmy
jednak
istotnych
statystycznie
różnic
między
dziećmi
z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które wzięły
udział w projekcie, a dziećmi rozwijającymi się
prawidłowo.
Przez kolejne dwa lata będziemy analizować
następne
zmiany
genetyczne.
Jeszcze raz dziękuję za wzięcie udziału w
projekcie.
Pozdrawiam
serdecznie,
Izabela
Chojnicka
Zakład
Genetyki
Medycznej,
Warszawski
Uniwersytet Medyczny

Nadesłała Danuta Billewicz, 15 czerwca 2010r.
Asystent z Urzędu Pracy

Witajcie. Trudno jest coś napisać w tej sprawie przepisy o asystentach przecież nie istnieją. W
PUP załatwiała etat szkoła i nie jest to formalnie
asystent, tylko dodatkowy opiekun. Nie znamy
jego umowy o pracę. Jest to realizowane na
normalnych zasadach, na jakich odbywają się
takie staże z urzędu pracy - czyli 40 godzinny
tydzień pracy, niewielkie pieniądze. Tak więc płaci
PUP, a "etat" ma na swoje potrzeby - w tym
przypadku szkoła, która jest miejscem pracy. My
jako rodzice nie jesteśmy tu w ogóle stroną. W
naszym przypadku był wkład tego rodzaju, że
poinformowałam szkołę o takiej możliwości,
potwierdziwszy to wcześniej w PUP. Z
zapotrzebowaniem musiała wystąpić szkoła. Z
naszej wiedzy "asystent" naszego syna - ten
dodatkowy, indywidualny opiekun - nie ma jakichś

uprawnień w sensie posiadanych kwalifikacji
zawodowych. Plusem dla nas jest poczucie, że
dziecko ma lepszą opiekę w szkole - mamy
większe poczucie bezpieczeństwa.
Pozdrawiam - Lucyna Stawowy, Tychy
[Mama chłopca, który w szkole ma asystenta z
PUP, nie z MOPSu. L.B.]

OD PAŹDZIERNIKA WYŻSZE ZASIŁKI Z
POMOCY SPOŁECZNEJ
O 18 proc. wzrośnie kryterium dochodowe
uprawniające
do
zasiłków
z
pomocy
społecznej. (…).
Na ostatnim posiedzeniu komisji trójstronnej
(KT) rząd i partnerzy społeczni porozumieli się w
sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych
uprawiających
do
świadczeń
z
pomocy
społecznej. Od października będą więc wyższe, a
dzięki temu więcej osób będzie mogło się
ubiegać w gminach o wsparcie. Ostatni raz
podwyżkę przeprowadzono w 2006 roku, a
podczas przypadającego w ubiegłym roku
ustawowego terminu weryfikacji kryteriów, ze
względu na konieczność oszczędzania, rząd
podjął decyzję o ich zamrożeniu na kolejne trzy
lata. Zamrożone też wtedy zostały progi
uprawniające do zasiłków rodzinnych na dzieci.
Więcej osób z pomocą
Wysokość
kwot
kryteriów
dochodowych
określana jest na podstawie przeprowadzanego
przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)
badania progu interwencji socjalnej. Instytut ten
co roku podaje też wysokość minimum
egzystencji, czyli takiego poziomu dochodów w
różnych typach gospodarstw domowych, który
zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb
życiowych. Z danych za 2009 rok wynika, że
obowiązujące obecnie kryterium dochodowe dla
rodzin znalazło się poniżej minimum egzystencji.
A to oznacza, że osoby, które nie mają
wystarczających dochodów na utrzymanie się

przy życiu, nie mają prawa do świadczeń z
pomocy społecznej.
Na przykład trzyosobowa rodzina może z niej
skorzystać, jeśli dochód na jednego jej członka
wynosi 351 zł. A IPiSS wskazuje, że minimum
egzystencji wynosi dla niej 392 zł.
KT podjęła uchwałę, że od 1 października
tego roku progi dochodowe wyniosą 546 zł
dla osoby samotnie gospodarującej (wzrost
o 69 zł) [to kwota od której nalicza się
odpłatność za suo – dopisek L.B.] oraz 415
zł dla osoby w rodzinie (wzrost o 64 zł).
Nowe wysokości kryteriów minister pracy i
polityki społecznej musi ogłosić w obwieszczeniu,
bez możliwości wprowadzania zmian, do 15
lipca.
Biedny bez świadczenia
– Już w ubiegłym roku zamrożone kryterium
zbliżało się do progu ostrzegawczego, który
wyznacza minimum egzystencji, a brak zmiany
jego wysokości, aż do kolejnej weryfikacji w
2012
r.
wpłynąłby
na
jeszcze
większe
pogorszenie
sytuacji
w
gospodarstwach
domowych – tłumaczy dr Piotr Broda-Wysocki z
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
Mirosław
Przewoźnik,
dyrektor
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
dodaje, że podwyższenie progów dochodowych
jest niezbędne, bo w ostatnich latach liczba
rodzin korzystających z świadczeń spadała.
– Z powodu trudnej sytuacji na rynku pracy
zgłasza się do nas więcej osób, ale wielu z nich
nie możemy udzielić pomocy, bo ich dochody nie
kwalifikują
do
przyznania
świadczeń
–
potwierdza Halina Szremska, dyrektor MOPS w
Zduńskiej Woli.
Wyższy zasiłek
Zgodnie z art. 9 ustawy z 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.) zmiana wysokości
progów dochodowych ma też wpływ na wysokość
części świadczeń. Wzrastają one o 50 proc. sumy
kwot, o które wzrosły kryteria dochodowe.
Taki warunek dotyczy zasiłku stałego, którego
maksymalna wysokość wyniesie od października

511 zł (wzrost o 15 proc.), minimalnej i
maksymalnej wysokości pomocy pieniężnej dla
cudzoziemców oraz kwoty stanowiącej podstawę
do ustalenia wysokości pomocy na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej oraz pomocy dla osób, które
opuszczają opiekę zastępczą. Wysokość tej
podstawy wzrośnie z 1647 zł do 1714 zł.
Wzrośnie też kwota dochodu z 1 hektara
przeliczeniowego, która jest brana pod uwagę
przy obliczaniu dochodu ubiegających się o
pomoc rolników. Wyniesie ona 240 zł (33 zł
więcej), bo zgodnie z przepisami ma rosnąć o 25
proc. sumy kwot, o które wzrosły kryteria
– Osoby, które w dniu wejścia w życie nowych
przepisów będą miały przyznane świadczenia,
nie będą musiały składać nowych wniosków.
Otrzymają
tylko
decyzje
zmieniające,
informujące o nowej wysokości pomocy – mówi
Halina Szremska.
Zyska ponad 100 tys. osób
Podwyższenie kryteriów dochodowych spowoduje
wzrost liczby osób, które będą otrzymywać
świadczenia pieniężne oraz pomoc niefinansową,
np. usługi opiekuńcze. Resort pracy szacuje, że
liczba osób korzystających z zasiłku stałego
może wzrosnąć o około 10 tys. osób. Obecnie
otrzymuje je 187 tys. Z kolei liczba osób
otrzymujących zasiłki okresowe, które są
przyznawane
z
powodu
bezrobocia,
niepełnosprawności lub długotrwałej choroby,
może wzrosnąć z 460 tys. do 570 tys. osób.
– Możemy się spodziewać, może po weryfikacji
kryteriów z naszej pomocy będzie korzystać o 15
– 10 proc. osób więcej – mówi Mirosław
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