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     Osoby,  które  znajdują  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej,  z  którą  nie  mogą  sobie  poradzić  przy 
wykorzystaniu własnych sił i środków, mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jaśle , ul .Słowackiego 4.

Pomoc  społeczna  udzielana  jest  na  zasadach  określonych  w ustawie  z  12  marca  2004 r.  o  pomocy 
społecznej  (Dz.  U  z  2004r.  Nr  64,  poz.  593).  Zasiłek  z  pomocy  społecznej  przyznawany  jest 
indywidualnie i każdorazowo zależy od konkretnej sytuacji życiowej i finansowej osoby potrzebującej.

Obecnie kryterium dochodowe dla zasiłków z pomocy społecznej wynosi   477 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej  i  351 zł dla osoby w rodzinie.

Niskie dochody to nie jedyny warunek, który należy spełnić,  aby dostać zasiłek. Drugim jest trudna 
sytuacja  życiowa,  w szczególności  związana  z  ubóstwem,  sieroctwem,  bezdomnością,  bezrobociem, 
niepełnosprawnością, a także długotrwałą i ciężką chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych oraz 
klęską  żywiołową lub ekologiczną.

Przed udzieleniem pomocy przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania przez 
pracownika  socjalnego.  Należy  przedstawić  dokumenty   potwierdzające  zaistniałą  sytuację:  dowód 
osobisty,  zaświadczenia  o  dochodach,  opłaty  mieszkaniowe,  w  przypadku  osoby  bezrobotnej  – 
zaświadczenie rejestracji w urzędzie pracy, w przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o stopniu 
jej  niepełnosprawności,  w  przypadku  osoby  chorej  –  zaświadczenie  lekarskie  potwierdzające  stan 
zdrowia.

Społeczna pomoc finansowa  oparta jest  na systemie zasiłków.

• zasiłek stały -  może go dostać osoba pełnoletnia, całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku 
lub niepełnosprawności, jeśli spełnia kryterium dochodowe,

• zasiłek  okresowy jest  przeznaczony dla  osób  spełniających  kryterium dochodowe  oraz  jeden  z 
warunków świadczących o jego trudnej sytuacji życiowej ( np. bezrobocie, choroba),

• zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby, np. na zakup leków, 
żywności,  opału, odzieży, obuwia, biletu, niewielki remont mieszkania i pokrycie strat powstałych 
na skutek zdarzenia losowego.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle - 
ul. Słowackiego 4 ( III piętro ).

Osoby uprawnione mogą ubiegać się również o dodatek mieszkaniowy. 

Dodatek ten przysługuje:
• osobom mającym tytuł prawny do budynku, najemcom oraz podnajemcom lokali,
• miesięczny  dochód  w  gospodarstwie  na  1  członka  nie  może  przekroczyć  125  %  najniższej 

emerytury,
• normatywna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków w 

gospodarstwie domowym nie może przekroczyć : 35 m² - dla 1 osoby, 40 m² - dla 2 osób, 45 m² - 
dla 3 osób, 55 m²- dla 4 osób, 65 m² - dla 5 osób, 70 m² - dla 6 osób,  a w razie zamieszkania 
większej  liczby osób,  dla  każdej  kolejnej  osoby zwiększa  się  normatywną powierzchnię  tego 
lokalu o 5 m².

Dodatek mieszkaniowy przysługuje,  gdy powierzchnia  użytkowa lokalu  mieszkalnego nie przekracza 
normatywnej powierzchni o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i 
kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy, pok. 209
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