
                Łużna dnia , ............................................................

      

Ja.........................................................................................zam:......................................................oświadczam,

że zostałem/am zapoznany/a o wszystkich możliwych do uzyskania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Łużnej  świadczeniach  z  pomocy  społecznej  o  którch  mowa  w  art.  36  ustawy  o  pomocy  społecznej  z  dnia
12.03.2004r./ tj. Dz. U. 2018 poz 1508 z późn.zm/ oraz innymi możliwymi formami pomocy adekwatnymi do
mojej/mojej rodziny adekwatnymi  do mojej bieżącej sytuacji:

1. Świadczenie pieniężne:
➢ zasiłek stały,
➢ zasiłek okresowy, 
➢ zasiłek celowy,
➢ specjalny zasiłek celowy, 
➢ zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego.

2. Świadczenia niepieniężne :
➢ poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne,  rodzinne),
➢ praca socjalna w ramach, której udzielane jest:

-  wsparcie w zakresie przezwyciężenia problemów opiekuńczo- wychowawczych,(asystent rodziny)
-  wsparcie  w zakresie przezwyciężenia problemów z nadużywaniem alkoholu. 
-  wsparcie w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie,
- udzielanie informacji  dot. wsparcia rodziny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w    Gorlicach,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach,  Sądeckim Ośrodku Interwencji  Kryzysowej w
Nowym Sączu, 
-  udzielanie  informacji  o  aktualnych  możliwościach  dotyczących  aktywizacji  zawodowej/uzyskaniu
zatrudnienia,
- udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia realizowanych przez GOPS w ramach innych
ustaw  (np:  świadczenia  rodzinne,  świadczenie  wychowawcze  "500+",  świadczenie  "Dobry  start"  ,
fundusz alimentacyjny, "Za  życiem" i innych...)

➢ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
domu; 

➢ usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania (ZP)
➢ składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
➢ sprawienie pogrzebu,
➢ interwencja kryzysowa,
➢ niezbędne ubranie,
➢ schronienie /udzielenie schronienia  w jednej  z form przewidzianych w art. 48 a ust 1 i 4 ustawy o

pomocy społecznej tj. przyznawanie tymczasowego miejsca pobytu w noclegowni, schronisku dla osób
bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub ogrzewalni/

➢ realizacja programu: "Posiłek w szkole i w domu" na lata  2019-2023 załącznik  do uchwały nr 140 Rady
Ministrów   z  dnia  15  października  2018  roku  (poz.1007)  w  sprawie  ustanowienia   wieloletniego
rządowego  programu  "Posiłek  w szkole  i  w  domu"  na  lata  2019-2023.   Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Łużnej wsparciem obejmuje osoby wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom,
uczniom  i  młodzieży  oraz  objęcie  pomocą  osób  dorosłych,  zwłaszcza  osób  starszych,  chorych  lub
niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzialanie pomocy w jednej z trzech form:

1. posiłek;
2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych;

Od dnia  01.10.2018r  prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  z zastrzeżeniem art. 40, 
art. 41, art. 53 a i art. 91 przysługuje: 

➢ dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł 
➢ dla osoby w rodzinie do 528 zł 
➢ zasiłek specjalny celowy, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej 

przez Sąd,
➢ od 1.10.2018r przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód  miesięczny w wysokości 

308,00zł. 



Ponadto zostałem/am zapoznany/a z art.2 ust.1 ,art. 3, art. 4  w/w ustawy tj:

Art. 2.ust 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Art.3.1. Pomoc społeczna wspiera  osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zadaniem pomocy  społecznej  jest  zapobieganie  sytuacjom,o  których  mowa  w  art.2,ust.  1,przez
podejmowanie  działań  zmierzających  do  życiowego  usamodzielnienia  osób  i  rodzin  oraz  ich
integracji ze środowiskiem.

3. Rodzaj,forma  i  rozmiar  świadczenia  powinny  być  odpowiednie  do  okoliczności  uzasadniających
udzielenie pomocy.

4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają
celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Art.4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich
trudnej sytuacji życiowej. 

Oświadczam,  że  zostałem/am  poinformowany/a,  że  w razie  konieczności  (trudnej  sytuacji  życiowej,
której  nie  będę  w stanie  przezwyciężyć  wykorzystując  własne  zasoby  i  możliwości)   mogę zwrócić  się  do
Ośrodka Pomocy  Społecznej w Łużnej o przysługującą mi formę pomocy.

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z ubieganiem się o świadczenia/  toczącym się
postępowaniem z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej z siedzibą Łużna 607 (dalej zwanym
także  "OPS"),  Administrator  Danych Osobowych,  stosownie  do art.  100  ust.  4  ustawy z  12.03.2004 r.  o  pomocy
społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1518 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane
także "RODO") informuję, iż: 

1. DANE ADMINISTRATORA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej, Adres: 38-322 Łużna 607, E-
mail:gops@luzna.pl

2. DANE INSPEKTORA DANYCH: kontakt; e-mail: iod.gops@luzna.pl
3. CELE PRZETWARZANIA: Dane są w celu wszczęcia oraz prowadzenia postępowania administracyjnego. 
4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH:  Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit.c) RODO)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ubieganiem się o świadczenia z pomocy

społecznej lub udzielaniem świadczeń pomocy społecznej, a to na podstawie przepisów ustawy z 12.03.2004 r.
o pomocy społecznej, zwanej dalej u.p.s. oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. B- RODO. 

6. Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają szczególnie na: 
a)  dopuszczeniu  do  przetwarzania  danych  osobowych  wyłącznie  osób  posiadających  upoważnienie  
nadane przez ADO; 
b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich  
w tajemnicy. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności

ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z  18.01.2011 r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych wykazów akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu  do Pani/Pana danych,  prawo żądania  wydania  kopii  danych,  prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych
osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

................................................................
      ( klient pomocy społecznej) 

........................................................................
     ( podpis osoby przyjmującej)
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