
ul. Mazurkiewicza  19
27-530 Ożarów
tel.  (015)  86 10 368, 86 10 325
   fax (015)  86 10 368
   e-mail : opsozarow@op.pl.
                  ops_ozarow_sr@go2.pl.
Kierownik:  mgr  Małgorzata  Dębniak

Godziny  pracy:
   - od  poniedziałku  do  piątku :  od godz. 7.00  do  godz. 15.00
   - środa :  od  godz.  8.00  do  godz.  16.00

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 
12  marca  2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593, z późn.zm.).
 przysługuje :
- osobom posiadającym obywatelstwo   polskie mającym  miejsce  zamieszkania  i  przebywającym  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej
- cudzoziemcom mającym  miejsce  zamieszkania  i  przebywającym  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  posiadającym zezwolenie na  osiedlenie  się,  zgodę  na  pobyt  tolerowany   lub status uchodźcy  nadany  w Rzeczypospolitej Polskiej, 
- obywatelom  państw  członkowskich  Unii Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  przebywającym  na terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  którzy   uzyskali  zezwolenie  na  pobyt.

Kiedy  można  otrzymać  zasiłek ?

O  pomoc  finansową  mogą  starać  się  osoby,  które  spełniają  warunki  określone  
w  ustawie  o  pomocy  społecznej,  przy  jednoczesnym  spełnieniu  dwóch  warunków: 
1.  TRUDNA  SYTUACJA  ŻYCIOWA,  której  dotyczą   : 
sieroctwo, 
bezdomność, 
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała  lub  ciężka  choroba
przemoc  w  rodzinie
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
brak umiejętności  w  przystosowaniu  do  życia  młodzieży   opuszczającej  placówki  opiekuńczo-wychowawcze
trudności  w  integracji  osób,  które  otrzymały  status  uchodźcy
alkoholizm lub narkomania, 
zdarzenie  losowe  i  sytuacja  kryzysowa
klęska żywiołowa lub  ekologiczna
2.  TRUDNA   SYTUACJA   FINANSOWA,  oznaczająca  że  miesięczny  dochód  osoby  lub  rodziny  ubiegającej  się  o  pomoc  nie  może  być  większy  od  kwoty  określonej  w  ustawie  o  pomocy  społecznej  czyli  od  tzw.  kryterium  dochodowego.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  przysługuje: 
	osobie  samotnie  gospodarującej,  której  dochód  nie  przekracza  kwoty  477 zł.,  zwanej  dalej „kryterium  dochodowym  osoby  samotnie  gospodarującej”
	osobie  w  rodzinie,  w  której  dochód  na  osobę  nie  przekracza  kwoty   351 zł.,  zwanej  dalej „kryterium  dochodowym   na  osobę  w  rodzinie”
	rodzinie,  której  dochód  nie  przekracza  sumy  kwot  kryterium  dochodowego  na  osobę  w  rodzinie,  zwanej  dalej „kryterium  dochodowym  rodziny”

	Jeżeli osoba lub  rodzina  nie  posiada obliczonego dochodu, pomocy udziela się z  powodu  ubóstwa.
Za  dochód  uważa  się  sumę  miesięcznych  przychodów  z  miesiąca  poprzedzającego  złożenie  wniosku  lub  w  przypadku  utraty  dochodu  z  miesiąca,  w  którym  wniosek  został  złożony,  bez  względu  na  tytuł  i  źródło  ich  uzyskania,  jeżeli  ustawa  nie  stanowi  inaczej,  pomniejszoną  o :
-  miesięczne  obciążenie  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych
- składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określone  w przepisach  o  powszechnym  ubezpieczeniu  w  Narodowym Funduszu Zdrowia  oraz  ubezpieczenia  społeczne  określone  w  odrębnych  przepisach
- kwotę  alimentów  świadczonych  na  rzecz  innych  osób.
Do  celów  pomocy  społecznej  przyjmuje  się,  że  z  1 ha przeliczeniowego  uzyskuje  się  dochód  miesięczny  w  wysokości  207 zł.

Wymagane  dokumenty  do  ubiegania  się  o  pomoc:

-   dowód osobisty
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności,
- zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy z informacją o statusie osoby bezrobotnej oraz 
o wysokości i rodzaju pobieranego świadczenia (wszystkie osoby wspólnie gospodarujące)
-  zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów  (wszystkie osoby wspólnie gospodarujące)
-  decyzja organu rentowego przyznająca rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego
-  zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów (wszystkie osoby wspólnie gospodarujące)
-  dowód otrzymania renty lub emerytury
-  zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zobowiązania do
opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
-  oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej
-  zaświadczenie lekarskie
-  inne  dokumenty,  w zależności od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny
Pomoc udzielona  jest w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania  osoby/rodziny.

PRZYZNANIE   ŚWIADCZEŃ

 są udzielanie na wniosek osoby zainteresowanej, 
jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą  osoby  zainteresowanej lub jej przedstawiciela  ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana 
z urzędu. 
Przyznanie lub  odmowa  przyznania  świadczeń następuje w drodze decyzji 
Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania  pomocy podejmowana  jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.  
Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji osobistej,rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. 
W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych  w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji.
 w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Kielcach, za pośrednictwem Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. 








