ЗАМЯШЧАЮЧАЯ СЯМ'Я.
З мэтай клопату аб пажылым чалавеку ў Тэрытарыяльным цэнтры
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва дзейнічае такая форма сацыяльнага
абслугоўвання як замяшчаючая сям'я.
Замяшчаючая сям'я - форма жыццеўладкавання паўналетняга
непрацаздольнага грамадзяніна ва ўмовах сумеснага пражывання і вядзення
агульнай гаспадаркі з іншай фізічнай асобай.
Паслугамі замяшчаючай сям'і можа скарыстацца:
- паўналетні непрацуючы інвалід 1 або 2 групы, непрацуючы грамадзянін, які
дасягнуў 70-гадовага ўзросту, які пастаянна пражывае на тэрыторыі
Рэспублікі Беларусь: які не мае непаўналетніх дзяцей, а таксама паўналетніх
дзяцей, мужа і жонкі і бацькоў, якія не з'яўляюцца інвалідамі 1 або 2 групы,
якія не дасягнулі ўзросту, які дае права на пенсію па ўзросту на агульных
падставах, а таксама асоба, за якой не ажыццяўляецца догляд асобай, якая
атрымлiвае дапамогу па доглядзе за інвалідам 1 групы або асобы, якая
дасягнула 80-гадовага ўзросту, не заключаны дагавор рэнты альбо дагавор
пажыццёвага ўтрымання.
Аказваць сацыяльныя паслугі ў такім выпадку можа дзеяздольны
грамадзянін ва ўзросце ад 18 да 65 гадоў, які пастаянна пражывае на
тэрыторыі Беларусі, які не з'яўляецца інвалідам 1 або 2 групы і асобай, якая
абавязана па законе ўтрымліваць паўналетняга непрацаздольнага
грамадзяніна (далей - памочнік).
Грамадзянін, які вырашыў скарыстацца паслугамі замяшчаючай сям'i або
падае свайму памочніку жылплошчу, альбо сам пераязджае да яго. Пры
гэтым перадачы права ўласнасці не адбываецца. Абавязковая ўмова – асоба,
якая патрабуе догляду павіна жыць у асобным пакоі.
Для заключэння дагавора аказання сацыяльных паслуг у замяшчаючай
сям'і, неабходна падаць:
 памочніку:
- пісьмовую заяву;
- дакумент, які сведчыць асобу грамадзяніна;
- звесткі аб даходах за месяц, папярэднi падачы заявы, - пры іх наяўнасці;
- медыцынскую даведку аб стане здароўя, якая змяшчае інфармацыю аб

адсутнасці захворванняў, прадугледжаных пералікам захворванняў, пры
наяўнасцi якiх асобы не могуць быць апекунамі - на сябе і на кожнага
пражываючага разам з ім паўналетняга члена яго сям'і.
 паўналетні непрацаздольны грамадзянін прадастаўляе:
-дакумент, які сведчыць асобу:
-пасведчанне инваліда- для грамадзян, якія адносяцца да дадзенай
катэгорыі;
- медыцынскую даведку аб стане здароўя, якая змяшчае інфармацыю аб
наяўнасці медыцынскіх паказанняў і (або) адсутнасці медыцынскіх
супрацьпаказанняў для аказання сацыяльных паслуг ва ўстановах
сацыяльнага абслугоўвання.

