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I. ZAKRES ZADA WYNIKAJ CY Z USTAW.
O rodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie
zwi zane bezpo rednio i po rednio z pomoc społeczn zapisane w ustawie
o pomocy społecznej i aktach wykonawczych do ustawy:
Do zada własnych o charakterze obowi zkowym wynikaj cych z art.17 ust.1
ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. 2004 r. nr 64 poz. 593 ze zm.) nale :
1.opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi zywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzgl dnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
2.sporz dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3.udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezb dnego ubrania
osobom tego pozbawionym,
4.przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
wiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie
maj cym dochodu i mo liwo ci uzyskania wiadcze na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia,
8.przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
9.opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osob ,
która rezygnuje z zatrudnienia w zwi zku z konieczno ci sprawowania
bezpo redniej osobistej opieki nad długotrwale lub ci ko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj cymi matk , ojcem lub
rodze stwem,
10.praca socjalna
11.organizowanie i
wiadczenie usług opieku czych w tym
specjalistycznych,
w
miejscu
zamieszkania
z
wył czeniem
specjalistycznych usług opieku czych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
12.prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opieku czowychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
13.tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i
rodzin
14.do ywianie dzieci
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15.sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16.kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatno ci za
pobyt mieszka ca gminy w tym domu,
17.sporz dzanie sprawozdawczo ci oraz przekazywanie jej wła ciwemu
wojewodzie, równie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
informatycznego,
18.utworzenie i utrzymywanie o rodka pomocy społecznej, w tym
zapewnienie rodków na wynagrodzenia pracowników.
Do zada własnych gminy nale y:
19.przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
20.przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
w formie zasiłków, po yczek oraz pomocy w naturze,
21.prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i
o rodkach wsparcia o zasi gu gminnym oraz kierowanie do nich osób
wymagaj cych opieki,
22.podejmowanie innych zada
z zakresu pomocy społecznej
wynikaj cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych.
23.współpraca z powiatowym urz dem pracy w zakresie upowszechniania
ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
Zadania zlecone gminie okre lone w art.18 ust.1
społecznej:

ustawy o pomocy

24. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre lonych w
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia,
26.organizowanie i wiadczenie specjalistycznych usług opieku czych w
miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
27.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
zwi zanych z kl sk ywiołow lub ekologiczn ,
28. prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
29. realizacja zada wynikaj cych z rz dowych programów pomocy
społecznej, maj cych na celu ochron poziomu ycia osób i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
rodki na realizacj tych zada zapewnia bud et pa stwa.
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Zadania wynikaj ce z ustawy o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. 2004 r.
nr 71 poz.734 ze zm. )
29. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
Zadania wynikaj ce z ustawy o wiadczeniach rodzinnych z dnia 28
listopada 2003 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 228 poz. 2255 z pó niejszymi zmianami)
Rozporz dzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. W
sprawie sposobu i trybu post powania w sprawach o wiadczenia rodzinne
(Dz.U. Z 2005 r. Nr 105 poz. 881)
30. ustalanie uprawnie i wypłacanie wiadcze rodzinnych i

przysługuj cych dodatków.

Zadania wynikaj ce z ustawy o post powaniu
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U.
pó niejszymi zmianami ).
Rozporz dzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7
sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki
odpowiednich za wiadcze (Dz.U. Nr 105 poz. 882 ).

wobec dłu ników
Nr 86, poz 732 z
czerwca 2005 r. W
alimentacyjnej oraz

31. ustalanie uprawnie do wypłaty zaliczki alimentacyjnej.
32. zasady post powania wobec dłu ników alimentacyjnych- obowi zki organu wła ciwego oraz obowi zki komornika sadowego.
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II.OGÓLNE ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA :
WIADCZE Z POMOCY SPOŁECZNEJ,
DODATKÓW MIESZKANIOWYCH,
WIADCZE RODZINNYCH ORAZ POST POWANIA
WOBEC DŁU NIKÓW ALIMENTACYJNYCH I ZALICZCE
ALIMENTACYJNEJ.
Prawo do wiadcze z pomocy społecznej na zasadach okre lonych w
ustawie o pomocy społecznej udziela si osobom i rodzinom w szczególno ci
z powodów wymienionych w tabeli:
Powód trudnej sytuacji yciowej

Liczba rodzin w 2005 roku

Liczba rodzin w 2006 roku

Ubóstwa

953

1020

Sieroctwa

1

2

Bezdomno ci

17

29

Bezrobocia

913

943

Niepełnosprawno ci

259

292

333

348

-

2

Potrzeby ochrony macierzy stwa
lub wielodzietno ci

17

15

Bezradno ci w sprawach
opieku czo – wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa
domowego

194

236

Długotrwałej lub ci

kiej choroby

Przemocy w rodzinie

w tym rodziny:

niepełne

100

117

94

120

wielodzietne
Alkoholizm

44

57

Narkomania

3

3

Trudno ci w przystosowaniu do
ycia po opuszczeniu zakładu
karnego

8

5

Zdarzenia losowego

2

0

Sytuacji kryzysowej

-

0

Kl ski ywiołowej lub ekologicznej
pomoc rolnikom poszkodowanym
susz w 2006 roku

-

336
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Prawo do wiadcze pieni nych z pomocy społecznej przysługuje:
•Osobie samotnie gospodaruj cej, której dochód nie przekracza kwoty
477 zł.
•Osobie w rodzinie, w której dochód na osob nie przekracza kwoty
351 zł.
•Rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego
stanowi cy iloczyn liczby osób w rodzinie x 351 zł na osob w
rodzinie przy jednoczesnym wyst pieniu co najmniej jednej z
wymienionych wy ej wymienionych w tabeli okoliczno ci.
•Rodzinie rolniczej, której dochód wyliczany jest jako iloczyn hektarów
przeliczeniowych x 207 zł i porównywany do kryterium dochodowego
rodziny.
•Wymienione wy ej kwoty kryteriów dochodowych obowi zuj od 1
pa dziernika 2006 wcze niej wynosiły odpowiednio:
461 zł, 316 zł. 194 zł

Dodatek mieszkaniowy.
Dodatek mieszkaniowy jest wiadczeniem obligatoryjnym przyznawanym
wszystkim osobom spełniaj cym warunki okre lone w ustawie.
Dodatek mieszkaniowy zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi przepisami /tj.
ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 r. Obowi zuj ca od
1.01.2002 roku/ ma charakter uprawnienia:
•Obligatoryjnego
•Powszechnego
•Terminowego
•Wnioskowanego
•Niezmiennego.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje :
1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.
2. Członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkuj cym na podstawie
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.
3. Osobom zajmuj cym lokale mieszkalne w budynkach stanowi cych ich
własno i wła cicielom lokali mieszkalnych.
4. Innym osobom maj cym tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego i ponosz cym wydatki zwi zane z jego zajmowaniem.
5. Osobom zajmuj cym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,
oczekuj cym na przysługuj cy im lokal zamienny albo socjalny.
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Dochód gospodarstwa domowego to suma dochodów brutto z
ostatnich 3 m-cy od daty zło enia wniosku wszystkich wspólnie
gospodaruj cych osób.
Od 1 stycznia 2005 r. obowi zuj zwi kszone progi dochodowe:
- 125% - obecnie tj. 703,23 zł ( w gospodarstwie wieloosobowym)
- 175% - obecnie tj. 984,52 zł ( w gospodarstwie jednoosobowym)
Powierzchnia mieszkaniowa zajmowana przez osoby staraj ce si o
dodatek mieszkaniowy równie podlega normom ( nie mo e by zbyt du a
).
Powierzchnia normatywna np. wynosi:
dla 1 osoby – 35 m2 dla 6 osób – 70 m2, a w razie zamieszkiwania w
lokalu mieszkalnym wi kszej liczby osób dla ka dej kolejnej osoby
zwi ksza si normatywn powierzchni tego lokalu o 5 m/kw.

Zasiłek Rodzinny i przysługuj ce dodatki
Ustawa o wiadczeniach rodzinnych adresowana jest do ludzi o dochodach
nie przekraczaj cych 504 zł. na członka rodziny. Zało enia ustawy
realizowane s przez O rodki Pomocy Społecznej i podobnie jak ustawa o
pomocy społecznej stanowi narz dzia przeciwdziałania ubóstwu.
1.Zasiłek rodzinny.
2.Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
•urodzenia dziecka;
•opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
•samotnego wychowywania dziecka;
•kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
•rozpocz cia roku szkolnego
•podj cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
-na cz ciowe pokrycie wydatków zwi zanych z zamieszkaniem w
miejscowo ci, w której znajduje si siedziba szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej,a tak e gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby
ucz cej si , legitymuj cej si orzeczeniem o niepełnosprawno ci lub o
stopniu niepełnosprawno ci,
-na pokrycie wydatków zwi zanych z zapewnieniem dziecku mo liwo ci
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dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowo ci, w której znajduje si
siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej;
3. wiadczenia opieku cze:
•zasiłek piel gnacyjny ;
• wiadczenie piel gnacyjne.
4. Zaliczka alimentacyjna.
Zasady post powania wobec dłu ników alimentacyjnych – obowi zki
organu wła ciwego oraz obowi zki komornika s dowego.
Organ wła ciwy- OPS dłu nika przekazuje komornikowi s dowemu, na
jego wniosek, wszelkie informacje istotne dla skuteczno ci egzekucji, w
szczególno ci informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu rodowiskowego u dłu nika alimentacyjnego.
Organ wła ciwy- OPS dłu nika informuje te s d o wszelkich przejawach opieszało ci komornika prowadz cego post powanie egzekucyjne
przeciwko dłu nikowi alimentacyjnemu.
W przypadku gdy dłu nik alimentacyjny nie mo e wywi za sie ze
swych zobowi za z powodu braku zatrudnienia, organ wła ciwy- OPS dłu nika zwraca si do wła ciwego urz du pracy o przedstawienie informacji o
mo liwo ci aktywizacji zawodowej dłu nika alimentacyjnego, a w razie braku
mo liwo ci aktywizacji zawodowej wyst puje do starosty o skierowanie do
prac organizowanych na zasadach robót publicznych.
Je eli dłu nik alimentacyjny uniemo liwi przeprowadzenie wywiadu
albo b dzie uchylał si od prac organizowanych na zasadach robót publicznych, do których został skierowany przez starost , organ wła ciwy- OPS
dłu nika informuje podmiot uprawniony do zło enia wniosku o ciganie za
przest pstwo okre lone w art. 209 par. 1 kk., w przypadku zło enia ww. wniosku organ - OPS kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.
Zaliczka alimentacyjna
Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej osoba
uprawniona składa za po rednictwem komornika s dowego prowadz cego
post powanie egzekucyjne.
Organ wła ciwy -OPS wierzyciela ustala prawo do zaliczki
alimentacyjnej pocz wszy od miesi ca, w którym został zło ony u komornika
s dowego wniosek wraz z wymagan dokumentacj .
Po upływie kwartału organ wła ciwy- OPS wierzyciela dokonuje
rozliczenia pomi dzy wypłacon
zaliczk
a wyegzekwowanym przez
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komornika wiadczeniem alimentacyjnym.
III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI w 2006 r. ZADA
MIEJSKO – GMINNEGO O RODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Ad. 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi zywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzgl dnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwi zywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka
Cele wyznaczone w gminnej strategii musz by spójne z kierunkami
strategii powiatowej i wojewódzkiej. W zwi zku z tym, e Powiat gosty ski
zlecił opracowanie strategii profesjonalnemu wykonawcy jakim jest
O rodek Kształcenia Słu b Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w
Cz stochowie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyst pił
z propozycj do wszystkich samorz dów w powiecie o zlecenie wykonania
tego zadania jednej jednostce. Istotny jest fakt uzyskania wówczas ceny
promocyjnej i wspólnych kierunków działania w
zakresie pomocy
społecznej w Powiecie gosty skim. Burmistrz Gostynia upowa nił
kierownika MG OPS do zawarcia stosownej umowy i podj cia prac w tym
zakresie. Takie same działania podj ły wszystkie O rodki Pomocy
Społecznej w naszym powiecie.
OPS w trakcie 2006 roku roku gromadził materiały dotycz ce analizy
statystycznej i zasobów, dane statystyczne uzyskane z PUP, PKP,
Pełnomocnika
ds
profilaktyki
i
rozwi zywania
problemów
alkoholowych,gromadzenie wypełnionych ankiet, materiały dotycz ce
słabych i mocnych stron oraz proponowane kierunki działa w sferze
pomocy społecznej i inne materiały niezb dne (ankieta – potrzeby
rodowiska lokalnego, karty projektu). Zgromadzony materiał
obejmował pełen 2005 rok.
Dokument główny zostanie przedstawiony Burmistrzowi Gostynia jako
zał cznik do projektu uchwały i poddany do konsultacji Radzie Miejskiej
Gostynia
Ad. 2. sporz dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
Bilans potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej na rok 2007 został
opracowany w III kwartale 2006 roku.
Potrzeby dotycz ce ilo ci wiadczeniobiorców i wysoko ci potrzebnych
rodków na pomoc społeczn i utrzymanie kadry uj te w bilansie znalazły
si w pierwszym projekcie planu finansowego OPS na rok 2007.
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Tabela przedstawia planowan przez pracowników socjalnych liczb
osób wymagaj cych pomocy i planowane koszty pomocy.
BILANS PORZEB NA ROK 2007 – ZADANIA WŁASNE GMIN
Lp

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Formy pomocy

Zasiłki okresowe - ogółem
Schronienie
Posiłki - ogółem
Ubranie
Usługi opieku cze - ogółem

w tym: usługi specjalistyczne
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na
wiadczenia zdrowotne osobom nie maj cym
dochodu i mo liwo ci uzyskania wiadcze na
podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w NFZ w tym dla osób bezdomnych
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowego
Sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym
OGÓŁEM Zadania własne gmin o charakterze
obowi zkowym
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie
OGÓŁEM Zadania własne gmin o charakterze
obowi zkowym i fakultatywnym

Planowana
liczba osób
wymagaj cych
pomocy w 2006
roku

Planowana
liczba
wiadcze w
2006 roku

Planowany ogólny
koszt wiadcze (w
zł)

1

2

3

522
16
962
15
88
7
-

6.264
192
70.000
30
74.656
3.888
-

984.119
74.000
4.001.300
3.000
478.800
78.800
-

4

4

6.000

3
1.617

3
151.149

6.000
5.553.219

841

x
x
x

565.000
-

x

6.118.219

Planowana liczba rodzin wymagaj cych wsparcia z pomocy społecznej w 2007
roku bez wzgl du na rodzaj, form i ródło finansowania: 1.800
Przewidywana liczba osób w tych rodzinach: 4.500
14. Ogółem zadania zlecone tj. zasiłki stałe, zas.
celowe z powodu kl ski ywiołowej,
specjalistyczne usługi opieku cze -liczba osób

138

koszt 331.392
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Tabela przedstawia wykazane w planie finansowym potrzeby w zakresie
utrzymania OPS.
BILANS POTRZEB NA 2007 ROK w zakresie prowadzenia i utrzymania O RODKÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp

1
2
2a
2b
3
4
5
6

Wyszczególnienie

Planowany roczny całkowity
koszt utrzymania i prowadzenia
o rodków pomocy społecznej w
zł w 2007 roku

O rodki Pomocy Społecznej – ogółem
w tym:
Planowane inwestycje – ogółem

681.500

remonty
zakupy inwestycyjne
Wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi
Koszt szkole zawodowych
Koszt uzupełnienia wykształcenia
Pozostałe koszty utrzymania + odpis na fundusz
socjalny

582.085
4.200
95.215

-

Tabela przedstawia stan zatrudnienia w OPS i wskazuje potrzeby w
zatrudnieniu wynikaj ce z ustawy o pomocy społecznej.
BILANS POTRZEB NA ROK 2006
PLANOWANE ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
POMOCY SPOŁECZNEJ
Wyszczególnienie

O rodki Pomocy Społecznej
z tego:
kierownik
zast pca kierownika
1 Kierownik i pracownicy Sekcji Pracowników Socjalnych
w tym

specjalista pracy socjalnej
starszy pracownik socjalny
w tym:
ogółem pracownicy socjalni w rejonach opieku czych

Z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej wynika :
cyt „O rodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników

Stan w
etatach
34,75

Brakuj ce
etaty
8

1
1
9
1
8
8
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socjalnych proporcjonalnie do liczby ludno ci gminy w stosunku
jeden pracownik socjalny na 2 .000 mieszka ców, nie mniej
jednak ni trzech pracowników”.
Liczba mieszka ców przypadaj ca na 1 pracownika
socjalnego w MG O rodku Pomocy Społecznej w Gostyniu
wynosi 3507 osób

6

2
3
4
5
6
7
8
9

Pracownicy Sekcji Dodatków Mieszkaniowych
Główny Ksi gowy i Pracownicy Sekcji Ksi gowo ci
Pracownicy Sekcji d/s realizacji wiadcze pomocy społecznej
Konsultant prawnik
informatyk
radca prawny
Pracownicy Sekcji d/s realizacji wiadcze Rodzinnych
Kierownik i pracownicy rodowiskowego Domu Samopomocy

2
5
2
1/4
3/4
3
10,25

1
0

Pracownik obsługi

1/2

1
1

Ponadto w 2006 roku w ramach umowy z Powiatowym Urz dem Pracy
zatrudniano dodatkowo 2 osoby w ramach robót publicznych przez okres 6
miesi cy.

Ad. 3 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezb dnego ubrania osobom tego
pozbawionym
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezb dnego ubrania
je eli jest tego pozbawiona:
udzielenie schronienia nast puje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca
noclegowego.
Tabela przedstawia koszt zwi zany z pobytem bezdomnych w
placówkach.
Ogólna liczba
Bezdomni z terenu
osób, którym
naszej gminy w
udzielono zasiłku innych placówkach
na schronienie
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2

Wydatki OPS za pobyt
bezdomnych w
noclegowniach

rednioroczny
koszt utrzymania
bezdomnego w
placówce

22.600 zł

1642 zł

Na terenie Gostynia funkcjonuje schronisko koedukacyjne dla bezdomnych.
Osoby bezdomne zwracaj ce si do OPS o udzielenie schronienia wskazuj
placówk , w której chc przebywa . OPS udziela pomocy finansowej na
pokrycie kosztów schronienia przekazuj c zasiłek na konto, wskazanego
przez bezdomnego stowarzyszenia prowadz cego schronisko. W 2006 roku
13

koszt pobytu w gosty skim schronisku wynosił 12 zł/dziennie w tym jeden
ciepły posiłek.
W przypadku osób bezdomnych przybywaj cych z innych miejscowo ci to
zło one wnioski o pomoc zgodnie z kpa postanowieniem przekazywane s
do wła ciwych miejscowo OPS-ów.
-Pomoc w postaci jednego gor cego posiłku dziennie przysługuje osobie,
która własnym staraniem nie mo e go sobie zapewni
Pomoc ta mo e by wiadczeniem dora nym.
Dodatkowe formy pomocy oferowane przez OPS dla osób bezdomnych
nie przebywaj cych w schronisku:
•Ciepły posiłek wydawany codziennie tak e w soboty i niedziele przez cały
rok. Usług t realizuje Bar „U Franka” - wyłoniony w drodze przetargu.
•Pomoc ywno ciowa z Banku ywno ci, który prowadzi Polski Komitet
Pomocy Społecznej
•Odzie u ywana, któr mo na odebra w Stacji Socjalnej prowadzonej
przez PKPS ul. Przy Dworcu
•Mo liwo oddania odzie y do prania w pralni
Tabela przedstawia ilo
osób bezdomnych i niezaradnych yciowo
korzystaj cych z ciepłego posiłku w 2006 r.
Forma pomocy
Liczba osób
Liczba Koszt przyznanej pomocy
korzystaj cych z rodzin w zł.
posiłku

Ciepły posiłek wydawany w Barze
„ U Franka”

Ogółem ciepły posiłek

ogółem miasto

35

20

Wie

Ogółem

5

33

rodki
własne /zł

18.667

Dotacja

rodki

Wojewody – Ogółem
Posiłek dla / zł
potrzebuj c
ych/zł

25.767

44.436

Przyznawanie pomocy rzeczowej prowadzone jest tak e bez
bezpo redniego udziału rodków publicznych. W 2006 roku OPS w
porozumieniu z organizacj
pozarz dow Polski Komitet Pomocy
Społecznej współpracował w kwestii wskazywania klientów pomocy
społecznej do otrzymania pomocy ywno ciowej pochodz cej z unijnych
rezerw a przeznaczonej dla najubo szych krajów Unii Europejskiej w
ramach programu PAED.
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Ad. 4 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególno ci ze wzgl du na długotrwał
chorob , niepełnosprawno , bezrobocie, mo liwo utrzymania lub nabycia
uprawnie do wiadcze z innych systemów zabezpieczenia społecznego
osobie lub rodzinie, której dochód jest ni szy od kryterium dochodowego. Od
stycznia do grudnia 2005 roku minimalna wysoko zasiłku okresowego
dofinansowana z bud etu pa stwa nie mogła przekroczy :
•w

przypadku osoby samotnie gospodaruj cej 35 % mi dzy kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodaruj cej a dochodem tej osoby

•w

przypadku rodziny 25 % ró nicy mi dzy kryterium dochodowym rodziny
a dochodem rodziny.
Forma pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano

Liczba
rodzin

Kwota
wiadcze

Kwota
dofinansowani
a Wojewody

591

848.203 zł

716.438,15 zł

zasiłek
Zasiłek okresowy

610

Ad. 5. i Ad. 19 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
Zasiłek celowy mo e by przyznany w szczególno ci na pokrycie cz ci lub
cało ci kosztów zakupu ywno ci, i leczenia, opału, odzie y, niezb dnych
przedmiotów u ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
a tak e pogrzebu leków, wydatków na wiadczenia zdrowotne, pokrycie
kosztów biletu kredytowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
rodzinie o dochodach przekraczaj cych kryterium mo e by przyznany
specjalny zasiłek celowy
Forma pomocy

Liczba
rodzin

Liczba
osób w tych
rodzinach

Zasiłki celowe i
w naturze

993

3.602

Ogólna
kwota
wiadcze /
zł
2.372.020

Zasiłki celowe
specjalne

239

650

64.138

redni-roczny
zasiłek na
rodzin /zł
2.388,74
195
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Ad. 6 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego
Zasiłek celowy mo e by przyznany równie osobie albo rodzinie, które
poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego; kl ski ywiołowej lub
ekologicznej.
Zasiłek ten mo e by przyznany niezale nie od dochodu i mo e nie podlega
zwrotowi.
W 2006 roku nie zachodziła konieczno udzielania pomocy osobom
poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego.
Ad. 7 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na wiadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie maj cym dochodu i mo liwo ci
uzyskania wiadcze na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia,
W 2006 roku nie istniała potrzeba udzielania takiej pomocy. Było to mo liwe
dzi ki pracy pracowników socjalnych, którzy pracuj c z osobami bezdomnymi
kierowali ich do PUP w celu zarejestrowania si jako osoba bezrobotna i
nabycia uprawnie do wiadcze zdrowotnych.

Ad. 8 przyznawanie zasiłków celowych w formie zakupu biletu kredytowego
Taka forma pomocy nie była w 2006 roku realizowana poniewa
składano wniosku o jej udzielenie.

nie

Ad. 9 opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osob , która
rezygnuje z zatrudnienia w zwi zku z konieczno ci sprawowania bezpo redniej osobistej
opieki nad długotrwale lub ci ko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie
zamieszkuj cymi matk , ojcem lub rodze stwem,
W 2006 roku nie udzielano tej formy pomocy poniewa osoby zasi gaj ce
informacji o tym wiadczeniu nie spełniały podstawowego warunku tzn. nie
rezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki lecz wcze niej były osobami
niepracuj cymi.
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Ad. 10 praca socjalna
Praca socjalna to działalno zawodowa maj ca na celu pomoc osobom i
rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolno ci do funkcjonowania w
społecze stwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
tworzenie warunków sprzyjaj cych temu celowi.
Narz dziem do realizacji tego zadania jest kontrakt socjalny czyli pisemna
umowa zawarta z osob ubiegaj ca si o pomoc, okre laj ca uprawnienia i
zobowi zania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działa
zmierzaj cych do przezwyci enia trudnej sytuacji yciowej osoby lub
rodziny.
ogólna liczba przyj tych wniosków o pomoc społeczn
w Biurze
Obsługi Klienta w 2006 r.
9070
liczba
osób skierowanych do prawnika, psychologa i terapeuty
uzaleznie w Punkcie Wsparcia –
120
liczba rodzin, w których prowadzona jest praca socjalna –
120
liczba zało onych „Niebieskich Kart” 6
liczba zespołów interdyscyplinarnych powoływanych z inicjatywy
pracowników socjalnych w celu okre lenia kierunku działania i
monitorowania w sytuacjach zaburze w funkcjonowaniu rodziny
spowodowanych
niezaradno ci
yciow ,
alkoholizmem,
upo ledzeniem umysłowym itp. 3
liczba wszcz tych post powa
o zwrot nienale nie pobranych
wiadcze 11
liczba powiadomie
Powiatowej Komendy Policji o podejrzeniu
popełnienia przest pstwa przez klientow OPS 4
w 2 sprawy zako czone wyrokiem S du rejonowego w Gostyniu w
2006 roku.
Ponadto form pracy socjalnej aktywizuj c klientów i mobilizuj c do
samopomocy realizowan w OPS jest program „Centrum wolontariatu i
aktywnych na rzecz gminy”. Osob koordynuj c realizacj programu w OPS
jest kierownik Sekcji Pracowników Socjalnych.
W ramach aktywizowania klientów OPS zawierał kontrakty z klientami na
wykonywanie prac społecznie u ytecznych. Zawarcie kontraktu powoduje
zwiekszenie zasiłku pobieranego w danym miesi cu po uprzednim
sprawdzeniu wykonania powierzonego zadania.
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Liczba
osób
zaktywizo
wanych
210

Liczba
zawartych
kontraktów

361

Liczba
Koszt
Wykonywane zadania:
Od
nie anie ,sprz tanie dróg
zerwanych realizacji
i wyznaczonych terenów,
kontraktów zadania w przystanków, roznoszenie
2006 r. korespondencji,
14

przyczyny:
zatrudnienie,
złe wykonanie,
rezygnacja

141.010 zł

przeprowadzanie dzieci w
drodze do szkoły
prowadzenie wietlicy
wiejskiej, roznoszenie
biuletynów UM,prace
wskazane przez sołtysów

Przynajmniej jeden raz w kwartale odbywaj si w OPS spotkania Rady
Nadzoruj cej realizacj programu maj ce na celu : podsumowanie jako ci
wykonywanych zada i sposobu ich kontroli, okre lenie nowych zada ,
omawianie spraw bie cych, podział zada i odpowiedzialno ci. Z ka dego
spotkania sporz dzany jest protokół zawieraj cy ustalenia. W skład rady
wchodz przedstawiciel: ZGKiM< Wydziału Gospodarczego UM< Stra y
Miejskiej< OPS.
W 2006 roku odbyły si 3 spotkania Rady Nadzoruj cej realizacj programu.

Ad. 11 organizowanie i wiadczenie usług opieku czych w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania z wył czeniem specjalistycznych usług opieku czych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
Na terenie Miasta i Gminy Gosty wiadczeniem usług opieku czych w
miejscu zamieszkania zajmowała si wyłoniona w drodze przetargu
nieograniczonego organizacja społeczna Polski Komitet Pomocy Społecznej
Koszt jednej godziny usługi wynosił :
•
usługi opieku cze wiadczone w miejscu zamieszkania koszt godziny 6,50 zł
•
specjalistyczne usługi wiadczone w miejscu zamieszkania –
9,50 zł

Tabela przestawia ilo przyznanych usług opieku czych finansowanych ze
rodków własnych gminy.
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Forma
pomocy
Usługi
opieku cze
w 2006 roku

W tym
specjalistyczne

Liczba osób
Liczba
Koszt ogólny
Wpłaty
obj tych zrealizowanych
w zł.
podopiecznych
usług
godzin usług
w zł.
86

56.384

367.624

7

376

3.572

Ogółem
69.464,23

OPS w celu przyznania usług opieku czych i ustalenia odpłatno ci za ich
wiadczenie pobieranej od klientów O rodka wszcz ł 151 post powa
administracyjnych i wydał 151 decyzji administracyjnych .
•W celu ustalenia zmian w obowiazuj cych decyzjach wszcz to i
przeprowadzono 30 post powa administracyjnych zako czone wydaniem
decyzji zmieniaj cej.
•W celu uregulowania spraw zwi zanych z wstrzymaniem usług i zgonów
podopiecznych wydano 14 decyzji administracyjnych.
•Wydano 2 decyzje odmowne.
Ad. 12 prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opieku czo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
Do placówek opieku czo – wychowawczych wsparcia dziennego
funkcjonuj cych na terenie Miasta i Gminy Gosty zaliczy nale y
wietlic
rodowiskow prowadzon przez Zgromadzenie Sióstr Słu ebniczek, do
której ucz szcza 50 dzieci z terenu miasta. Wi kszo
dzieci
ucz szczaj cych do wietlicy pochodzi z rodzin obj tych wsparciem
finansowym lub rzeczowym O rodka. OPS współpracuje z Dyrektorem
wietlicy szczególnie:
-w zakresie pomocy merytorycznej dotycz cej opracowywania projektówofert na ogłaszane konkursy,
-w zakresie pomocy materialnej i merytorycznej poszczególnym rodzinom.
Na terenie Gminy Gosty nie ma mieszka chronionych.

Ad. 13 tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin to przede
wszystkim:
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•wsparcie rodzin w pełnieniu swoich ról poprzez bezpłatne usługi psychologa,
terapeuty uzale nie (narkomania), prawnika w Punkcie Wsparcia
•pomoc socjalna/materialna/usługowa ze strony OPS, Banku ywno ci, Stacji
Socjalnej - ukierunkowana na zapobieganie wykluczeniu społecznemu
•usługi psychologiczne w przedszkolach miejskich ,
•pomoc pedagoga szkolnego i psychologa w szkołach podstawowych i
gimnazjach
• wietlica rodowiskowa dla 50 dzieci – prowadzenie zaj popołudniowych,
•Usługi specjalistyczne wiadczone przez pedagog w miejscu zamieszkania
w sytuacjach niewydolno ci wychowawczej lub zaburze psychicznych
rodziców,
•Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych ( pracownik socjalny, pedagog
szkolny, psycholog, kurator, policjant itp.) w sytuacjach stwarzaj cych
zagro enie dobra dziecka,
•Je eli zachodzi domniemanie, e dobro dziecka zostało naruszone
wnioskowanie do s du o wgl d w sytuacj małoletniego
•Współpraca z PCPR-ami w zakresie badania sytuacji rodzin, do których
kierowane b d dzieci w ramach opieki zast pczej,
•Współpraca z Domem Dziecka w zakresie okresowego opiniowania rodzin z
naszej gminy, których dzieci przebywaj w placówce,
•Zakładanie Niebieskich Kart w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie
/policjant, pracownik socjalny/.
•Kierowanie rodziców maj cych problemy z nauk dzieci w szkole
podstawowej lub gimnazjum po wsparcie wietlicy rodowiskowej
•Korzystanie z oferty instytucji powiatowych wiadcz cych usługi dla dzieci i
ich rodzin.
Ad. 14 do ywianie dzieci
Do ywianie w szkołach to zadanie realizowane w zale no ci od zgłaszanych
przez rodziców potrzeb w odniesieniu do obowi zuj cych kryteriów
dochodowych. W 2006 roku ywiono dzieci wszystkich szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie Gminy Gosty . redni koszt jednego obiadu wynosił
5,28 zł. Ponadto udzielano pomocy w formie zasiłków rodzicom, dzieci
ucz szczały do łobka i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
Tabela przedstawia ilo ywionych dzieci i koszty.
Forma pomocy
Liczba osób
Koszt przyznanej pomocy
korzystaj cych z
posiłku
ogółem miasto

Do ywianie dzieci
i młodzie y w

426

291

Wie

135

rodki własne

/zł

76.903

Dotacja
rodki
Wojewody /zł Ogółem/zł
169.505
246.408
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szkole
Ad. 15 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
W 2006 roku OPS ponosił koszty pogrzebu 2 samotnych osób z, których jednej ródłem dochodu był zasiłek stały z pomocy społecznej druga osoba nie
miała adnego dochodu. Koszt pochówku wynosił 4.681 zł.

Ad. 16 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatno ci za pobyt
mieszka ca gminy w tym domu,
Osobie wymagaj cej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawno ci nie mog cej samodzielnie funkcjonowa w codziennym
yciu, której nie mo na zapewni niezb dnej pomocy w formie usług
opieku czych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy
społecznej. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny w wysoko ci redniego
miesi cznego kosztu utrzymania.
Obowi zani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy s kolejno
•Mieszkaniec domu
•Mał onek, zst pni przed wst pnymi
•Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
Gmina i inne osoby nie maj obowi zku wnoszenia opłat je eli mieszkaniec
domu ponosi pełn odpłatno .
Tabela przedstawia ilo osób i koszty gminy zwi zane z ich pobytem
w Domach Pomocy Społecznej.
Forma pomocy Liczba osób skierowanych Koszty ponoszone przez
do DPS
Gmin Gosty
DPS
5
50.369
W celu umieszczenia w DPS naszych mieszka ców wydano 13 decyzji
administracyjnych ; kieruj cych, ustalaj cych i zmieniaj cych odpłatno .
Ad. 17 sporz dzanie sprawozdawczo ci oraz przekazywanie jej wła ciwemu wojewodzie,
równie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

21

OPS wywi zuje si z zadania przekazywania sprawozda Wojewodzie
równie w formie elektronicznej:
•Sprawozdanie z realizacji rz dowego programu „Pomoc pa stwa w zakresie
do ywiania” I-III, I-IV, I-IX, I-XII.
•Sprawozdanie MPiPS półroczne i roczne
•Meldunek kwartalny I-III,I-IX
•Sprawozdania kwartalne z zakresu przekazywania do ZUS składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
•Sprawozdanie roczne z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w rodzinie
•Kwartalnie przekazywane s Wojewodzie generowane przez system
informatyczny oraz tzw. zbiory centralne zawieraj ce informacje na temat
wiadcze realizowanych w systemie POMOST i z których wynika procent
zgodno ci pomi dzy
wiadczeniami wprowadzonymi do systemu
informatycznego, a tymi zrealizowanymi faktycznie.
Za rok 2006 zgodno ta rednio wyniosła 96 % co ma bezpo redni wpływ
na pomoc finansow
ze strony Wojewody w utrzymanie systemu
informatycznego tzn. opłacana jest licencja roczna za wykorzystywane
oprogramowanie OU POMOST, a tak e w ramach cz ciowego zwrotu
kosztów zwi zanych z u ytkowaniem sprz tu komputerowego OPS otrzymał
360 zł.

Ad. 18 utworzenie i utrzymywanie o rodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie
rodków na wynagrodzenia pracowników.
Tabela przedstawia wydatkowanie
rodków
w 2006 roku w
poszczególnych rozdziałach ksi gowych w tym na utrzymanie O rodka
Pomocy Społecznej.
RODZAJ ZADANIA

rodowiskowy Dom
Samopomocy
Utrzymanie OPS

FINANSOWANIE

WYKONANIE
KWOTA zł

Zadanie
zlecone

333.459,38

99,9

364.406,92

99,9

Zadanie zlecone

WYKONANIE %

Zadanie własne
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Zasiłki i pomoc w
naturze w tym;

Zadanie
zlecone

Usługi opieku cze
specjalistyczne
Składki na ubezpiecz
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w
naturze

Zadanie
zlecone
Zadanie
zlecone
Ogółemwłasne + zlec.

zasiłki stałe
dofinansowanie
zasiłków okresowych

W tym:
1. do ywianie

rodki własne

322.996,04

97,9

99.022,91
716.438,15

91,9
94,5

21.552

63,4

13.495,62

90,0

2.864.047,42

99,5

960.096,96
100

1.085.552
2. dofinansowanie
dofinansowanie
Wojewody na do ywianie zadania własnego

Zakup wyposa enia Dofinansowanie
ze rodkow
punktów wydawania
Wojewody
posiłków
Usługi opieku cze Zadanie własne
Dodatki
Zadanie własne
mieszkaniowe
Obsługa dodatków Zadanie własne
mieszkaniowych
Koszty pobytu
mieszka ców w DPS
Zadanie
własne

wiadczenia rodzinne
opieku cze, zaliczka
alimentacyjna
Koszty obsługi
wiadcze rodzinnych
i zaliczki alimentacyjn.
wiadczenia dla
rolników w zwi zku z
„susz 2006 r.”

16.699,06

100

367.624
1.050.353,59

91,9
99,1

120.235,12

97,8

50.369,08

73,5

5.875.469,90

99,2

Zadanie
zlecone

161.301,06

98,0

Zadanie
zlecone

385.736

99,4

zlecone

Ogółem w 2006 roku wydatkowano rodki

12.763.206,25 zł.

Ad. 20. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
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zasiłków, po yczek oraz pomocy w naturze,
W 2006 roku nie udzielano pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.
Bezpo rednim powodem był brak wniosków o tak form pomocy. Było to
mo liwe dzi ki informacjom przekazywanym przez pracowników socjalnych o
braku rodków na zasiłki inne ni bie ce utrzymanie. rodki przeznaczone w
bud ecie gminy na realizacj zadania zasiłki i pomoc w naturze, nie
zaspokajały w cało ci potrzeb zwi zanych z pełn realizacj zadania.
Spowodowało to brak mo liwo ci przyznawania pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie.
Ad. 21 prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i o rodkach wsparcia
o zasi gu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagaj cych opieki,
O rodek wsparcia oznacza rodowiskowe formy pomocy półsta- cjonarnej
słu ce utrzymaniu osoby w jej naturalnym rodowisku i przeciwdziałaniu
instytucjonalizacji.
Na terenie Gostynia do o rodków wsparcia prowadzonych przez gmin
zaliczy nale y Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. O rodek Pomocy
Społecznej kieruje osoby zainteresowane i ustala odpłatno
za pobyt w
D.D.P.
O rodek Pomocy Społecznej w celu ustalenia odpłatno ci za pobyt dla nowo
O rodek wszcz ł 15 post powa
przyjmowanych uczestników DDP.
administracyjnych zako czonych wydaniem decyzji.
W celu ustalenia zmian w odpłatno ci za pobyt w DDP wszcz to i
przeprowadzono 51 post powa administracyjnych zako czonych wydaniem
decyzji.

Tabela pokazuje wykorzystanie miejsc w placówce.
O rodek Liczba Liczba
wsparcia miejsc uczestników
na
dzie
31.XII.2006
Dom
Dzienneg
o Pobytu

70

55

Liczba
uczestników
nowo
przyj tych w
roku 2006
15

Liczba
uczestników,
zrezygnowali
(choroba,
mier )
14

rednie
wykorzysta
nie miejsc
w 2005 r.
w %
78
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Ad. 22 podejmowanie innych zada z zakresu pomocy społecznej wynikaj cych z
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
OPS jest autorem i realizatorem:
•Programu „Centrum wolontariatu i aktywnych na rzecz gminy” którego
celem jest pobudzanie społecznej aktywno ci klientów pomocy społecznej.
•Programu działania w okresie zimowym we współpracy z innymi słu bami tj.
Stra Miejska, Policja, Agencja Usług Opieku czych i Piel gniarskich,
Pogotowie Ratunkowe. Program ma na celu skoordynowanie działa
zapobiegaj cych sytuacjom kryzysowym w okresie niskich temperatur i
monitorowanie miejsc stwarzaj cych szczególne zagro enie. Zawiera te
schemat działania w sytuacjach zagra aj cych yciu i zdrowiu osób
nietrze wych w okresie mrozów.
•Programu „Wigilia dla bezdomnych i osamotnionych” wspólnie ze
stowarzyszeniem „Ja te pomagam” opracowano i realizowano projekt , przy
wsparciu finansowym Wojewody Wielkopolskiego. Obj tych programem 30
osób.
•Program „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przy wsparciu
Wojewody
Wielkopolskiego.
Program
kierowany
do
90
osób
niepełnosprawnych wyjazdy na basen.
•Program „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przez rodowiskowy
Dom Samopomocy i stowarzyszenie „Ja te pomagam” przy wsparciu Gminy
Gosty polegaj cy na organizacji systematycznych zaj
sportowych dla
młodzie y i osób niepełnosprawnych z Gminy Gosty .
•Program „Poznajemy polskie Tatry” wypoczynek rekreacyjno-edukacyjny w
Zakopanem dla 14 niepełnosprawnych
•Program „ Prezentacje 2006 „ dorobku
rodowiskowego Domu
Samopomocy realizowany przy współdziałaniu stowarzyszenia „Ja te
pomagam” i wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego
Ponadto w 2006 roku OPS był wykonawc :
Programu rz dowego „Posiłek dla potrzebuj cych” przeznaczonego
przede wszystkim dla dzieci, starszych, chorych i niepełnosprawnych
oraz dla rodzin gdzie dochód na osob w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego na miesi c.
Programu rz dowego „Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu
złagodzenia skutków suszy w 2006 roku”
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Ad. 23 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej:
•Samotnej , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawno ci je eli jej dochód jest ni szy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodaruj cej tj.477 zł,
•Osobie pozostaj cej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawno ci je eli jej dochód lub dochód na osob w
rodzinie s ni sze od kryterium dochodowego na osob w rodzinie tj. 351 zł.
Wysoko zasiłku stałego stanowi ró nic mi dzy dochodem posiadanym a
kryterium ustawowym lub dochodem na osob w rodzinie.

Tabela pokazuje ilo osób i rodzin korzystaj cych z zasiłków stałych.
Rodzaj
Liczba osób
Liczba rodzin
Kwota
wiadczenia
wypłaconych
zas. w zł.
Zasiłek stały

46

46

101.794

W celu obsługi klientów korzystaj cych z zasiłków stałych wszcz to i
zako czono 83 post powania administracyjnyne, wydano 71 decyzji
przyznaj cych zasiłek stały i zmieniaj cych prawo do zasiłku oraz 12 decyzji
uchylaj cych prawo do zasiłku stałego z powodu braku uprawnie .
Ad. 24 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre lonych w
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 25 ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia
obowi zkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegaj
osoby pobieraj ce
zasiłek stały z pomocy społecznej. Uprawnienia do opłacania składki na
ubezpieczenie zdrowotne nabywaj osoby, za które nie opłacana jest składka
z innego tytułu ze rodków pochodz cych z bud etu pa stwa.
Tabela przedstawia koszty zwi zane z opłacaniem składek.
Rodzaj wiadczenia
Liczba osób
Koszt składek w zł.
Opłacanie składki na
ubezpieczenie
zdrowotne

29

6.881
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Ad. 25 organizowanie i wiadczenie specjalistycznych usług opieku czych w
miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Specjalistyczne usługi opieku cze wiadczone w miejscu zamieszkania osób
z zaburzeniami psychicznymi realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej –
stowarzyszenie charytatywne. Realizator usług został wyłoniony w drodze
przetargu.
Koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi wynosił:
• 12 zł
Tabela przedstawia ilo
przyznanych usług opieku czych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi finansowanych ze rodków Wojewody.
Forma pomocy Liczba
osób Liczba
obj tych usług
zrealizowanych
godzin
Specjalistyczne
3
1796
usługi
opieku cze

Ogólny koszt
21.552

W celu przyznania tych usług w OPS wszcz to 10 post powa
administracyjnych zako czonych wydaniem decyzji ustalaj cych ilo
i odpłatno za usługi specjalistyczne.
Ponadto wydano te
wygasaj ce.

1 decyzj

wstrzymuj c

godzin

wiadczenia i 2 decyzje

Ad. 26 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie
wydatków zwi zanych z kl sk ywiołow lub ekologiczn .
W 2006 roku udzielano pomocy zwi zanej z kl sk suszy. Pomoc w formie
zasiłków obj to 336 rolników, którym wypłacono kwot 385. 736 zł.
Liczba zło onych przez rolników wniosków i wszcz tych postepowa to
380
Liczba decyzji przyznaj cych 336
Liczba decyzji odmownych z powodu braku uprawnie - 44
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Ad.
27
prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Innym o rodkiem wsparcia działaj cym na terenie Gostynia przeznaczonym
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest
rodowiskowy dom
samopomocy . O rodek Pomocy Społecznej w celu ustalenia odpłatno ci za
pobyt dla nowo przyjmowanych uczestników
rodowiskowego Domu
Samopomocy wszcz ł 52 post powania administracyjne zako czone
wydaniem 46 decyzji pobytowych.
W celu ustalenia zmian w odpłatno ci za pobyt w DS wszcz to i
przeprowadzono 6 post powa administracyjnych zako czonych wydaniem
decyzji.
Tabela przedstawia rednie wykorzystanie miejsc w placówce.
Liczba miejsc
Liczba
Liczba osób
rednie
uczestników na nowo przyj tych wykorzystanie
dzie 31.12.2006
w 2006r.
miejsc w roku
28

27

Koszt utrzymania uczestnika zaj

8

28 tj. 100%

w 2006 roku – 992,44 zł zł.

Osoby kierowane do
rodowiskowego Domu Samopomocy dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie pokrywaj koszty pobytu w 19 przypadkach
natomiast 7 osób nie ponosi tych kosztów ze wzgl du na niskie dochody
osi gane w ich rodzinach. Wpływy osi gane z odpłatno ci za pobyt s
odprowadzane na rachunek gminy a nast pnie s przekazywane do bud etu
pa stwa poniewa prowadzenie domu jest zadaniem zleconym gminie.
Odpłatno ponoszona przez uczestników to kwota – 10.672,02 zł za rok
2006.
Wa niejsze wydarzenia:
imprezy organizowane przez MGOPS- DS w Gostyniu:
wybory Samorz du SDS
Zabawa Walentynkowa przygotowana przez Samorz d
wyst p Panów z okazji Dnia Kobiet „Kopciuszek”
„Gdzie jest wiosna” turniej z okazji Dnia Wiosny
wyst p Teatru Gaduła z okazji Dnia Rodzica „ O wró ce Genowefie”
poł czony z wyst pem recytatorskim i muzycznym uczestników DS
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biwak w Cichowie ( 5 dni)
IV Przegl d Dorobku SDS „Spójrz na mnie inaczej”
konkurs plastyczny poł czony z wystaw prac
przedstawienie Teatru Gaduła
prezentacja rodowiskowego Domu Samopomocy przez uczestników
wyst p zaproszonego zespołu wolaknego z .D.S. Z Leszna
Wycieczka do Zakopanego (5 dni)
Wyst p Pa z okazji dnia Chłopaka - „By sob ”
Impreza Andrzejkowa zorganizowana w GOK Hutnik
rozrywki warcabowe (wewn trz o rodkowe) i rozrywki mi dzy DS a WTZ
Piaski
rozgrywki w ko ci
konkurs recytatorski „Bez Tremy” -wyłonienie osoby bior cej udział w
konkursie im. Miaskowskiego w Piaskach
spotkanie wigilijne dla uczestników i ich rodzin i zaprzyja nionych osób,
przedstawienie „Jasełka na wesoło”
w 2006 roku uporz dkowano i wyposa ono ogródek działkowy dzi ki
współpracy z Nadle nictwem Piaski. W ramach terapii zasiano i zebrano
pierwsze plony.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem „JA TEZ POMAGAM” zrealizowano projekty:
dotowane przez WOJEWOD WIELKOPOLSKIEGO, STAROSTWO
POWIATOWE, GMIN GOSTY
•Program „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przy wsparciu
Wojewody
Wielkopolskiego.
Program
kierowany
do
90
osób
niepełnosprawnych wyjazdy na basen kwota 1.800 zł
•Program „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przez rodowiskowy
Dom Samopomocy i stowarzyszenie „Ja te pomagam” przy wsparciu Gminy
Gosty polegaj cy na organizacji systematycznych zaj
sportowych dla
młodzie y i osób niepełnosprawnych z Gminy Gosty kwota 400 zł.
•Program „Poznajemy polskie Tatry” wypoczynek rekreacyjno-edukacyjny w
Zakopanem dla 14 niepełnosprawnych 1250 zł.
•Program „ Prezentacje 2006 „ dorobku
rodowiskowego Domu
Samopomocy realizowany przy współdziałaniu stowarzyszenia „Ja te
pomagam” i wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego dla około 150
osób kwota 900 zł.
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Uzyskane rodki na realizacj wy ej wymienionych programów miały wpływ
na podwy szenie jako ci usług w rodowiskowym Domu Samopomocy w
Gostyniu.
Ad. 28 realizacja zada wynikaj cych z rz dowych programów pomocy
społecznej, maj cych na celu ochron poziomu ycia osób i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, rodki na realizacj
tych zada zapewnia bud et pa stwa.
Program rz dowy „POMOC PA STWA W ZAKRESIE DO YWIANIA”
Tabela przedstawia zakres liczbowy i kwotowy realizowanego zadania
w 2006 roku.
Liczba osób
obj tych
programem

Liczba osób
korzystaj cych z
posiłku

Liczba osób
korzystaj cych
z zasiłku

Koszt
programu
ogółem/zł

rodki
własne
gminy/zł

dofinanso
wanie/zł

Ogółem

3.991

459

3.958

2.036.964

934.713

1.102.251

W tym
wie

1.265

140

1.248

641.042

282.793

358.249

W 2006 roku w ramach wiadcze pomocy społecznej wynikaj cych z
ustawy o pomocy społecznej pracownicy socjalni wszcz li 9129 post powa
administracyjnych zako czonych wydaniem decyzji:
Rodzaj decyzji
przyznaj ce
odmowne
O
zwrot
nienale nie
pobranych wiadcze
uchylaj ce, zmieniaj ce

•

Ilo

wydanych w 2005

Ilo

wydanych w 2006

7.564

8774

45

274

4

13

59

68

Według danych GUS w Ko cianie na podstawie danych z 2002
roku ( spis powszechny) na terenie Miasta i Gminy Gosty zamieszkuje
8.240 rodzin z tego 2.294 rodziny korzystały z ró nych form pomocy
OPS tj. 26,17 % ogółu rodzin zamieszkałych w naszej gminie:
Pomoc społeczn obj te s 1.303 rodziny tj. 4391 osób w rodzinach 15,7 % ogółu mieszka ców
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•
•

wiadczeniami rodzinnymi i zaliczk alimentacyjn
dodatkami mieszkaniowymi 754 rodziny.

2.294 rodziny

Tabela przedstawia zestawienie liczby rodzin i osób w rodzinach
korzystaj cych z ró nych form wsparcia O rodka Pomocy Społecznej tzn.
zasiłki, pomoc usługowa oraz pomoc instytucjonalna, pomoc w postaci
wiadcze
rodzinnych,
zaliczki
alimentacyjnej
oraz
dodatków
mieszkaniowych.
Liczba rodzin Liczba osób Liczba
Stopa
Rok
obj ta
w rodzinach korzystaj cych bezrobocia
pomoc
w stosunku do na dzie 31
mieszka ców grudzie
2001
1254
4.733
16,7 %
18 %
2002
1282
4.686
16,7 %
19,6 %
2003
1338
4.350
15,3 %
17,9 %
2004
1207
3.929
13,9 %
19,4 %
2005
1875
6.176
21,7 %
17,5 %
2006
2294
7340
26,17 %
15,5 %
W 2004 roku zmalała liczba rodzin korzystaj cych z pomocy społecznej w
ró nych formach. Cz
tych rodzin korzystała z innej formy pomocy pa stwa
tj. ze wiadcze rodzinnych. Otrzymuj c zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
pewna grupa rodzin nie kwalifikowała si do pomocy społecznej.
W 2005 roku na wzrost liczby korzystaj cych ze wsparcia miał przede
wszystkim wpływ podwy szonego (do 474 zł na osob w rodzinie) kryterium
uprawniaj cego do wiadcze w ramach programu rz dowego „Posiłek dla
potrzebuj cych”.
Znaczny wzrost liczby rodzin korzystaj cych ze wsparcia MG OPS w 2006
roku był bezpo rednio spowodowany:
przej ciem w 100 % zada zwi zanych z realizacj zasiłków rodzinnych
dla mieszka cow Gminy Gosty , zasiłkow piel gnacyjnych i zaliczki
alimentacyjnej.
realizacja programu rz dowego „POMOC PA STWA W ZAKRESIE
DO YWIANIA”
podwy szone do 150% kryterium dochodowe
spowodowało wzrost liczby osób uprawnionych do wiacze .

Ad. 29 przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
W 2006 roku o dodatki mieszkaniowe zło ono 1.227 wniosków z
tego 1160 wniosków rozpatrzono pozytywnie wydaj c decyzj przyznaj c
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dodatek dla 754 rodzin.
W 67 przypadkach post powanie zako czono wydaniem decyzji odmownej
z powodu nadwy ki dochodów, nadmetra u, niskich wydatków
mieszkaniowych lub ustawowego obowi zku wynikaj cego z niepłacenia
przez osob pobieraj c dodatek ró nicy pomi dzy wysoko ci czynszu a
dodatku.
W 2 przypadkach wszcz te post powania zako czono wydaniem decyzji o
zwrot nienaleznie pobranych wiadcze .
Tabela porównuje redni wysoko
wypłaconego w latach 2005 / 2006.
Rodzaj
wiadcze
nia
Dodatek
mieszkani
owy

Liczba rodzin
pobieraj cych
2005r.
721

2006 r.
687

dodatku mieszkaniowego

Kwota wypłaconych
dodatków w zł.

rednia wysoko
dodatku

2005 r. 2006 r.
1.038.228 1.050.354

2005 r. 2006 r.
140 zł. 147 zł.

Kwota przyznanych w 2006 roku dodatków mieszkaniowych z podziałem na :
-zasoby gminne
143.131 zł
-zasoby spółdzielcze
605.884 zł
-wspólnoty mieszkaniowe
109.205 zł
-prywatne
14.439 zł
-inne
177.695 zł
ogółem
1.050.354 zł.
Tabela przedstawia porównanie wydatków dotycz cych dodatków
mieszkaniowych w okresie minionych 5 lat.
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
Bud et
1.075.887 1.147.823 1.105.032
1.038.288 1.050.354
wykonany/zł
Liczba rodzin
898
878
788
810
754
Z analizy danych wynika, e wydatki na pokrycie dodatków mieszkaniowych
utrzymywały si na poziomie zbli onym do 2006 roku natomiast zmniejsza
si liczba rodzin uprawnionych do pobierania tych wiadcze .
Tabela przedstawia ilo wszcz tych post powa administracyjnych w
sprawie dodatków mieszkaniowych i ilo wydanych decyzji w 2006 roku.
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Rodzaj decyzji

Ilo

wydanych decyzji

Decyzje przyznaj ce

1160

Decyzje odmowne

67

Decyzje wstrzymuj ce wypłat , uchylaj ce

39

Decyzje o zwrot nienale nie pobranych
dodatków mieszkaniowych

2

Ogółem wydanych decyzji
administracyjnych

1268

Ad. 30 przyznawanie i wypłacanie
przysługuj cymi dodatkami.

wiadcze

rodzinnych wraz z

Tabela przedstawia liczb wniosków o ustalenie prawa do wiadcze
rodzinnych w latach 2005 – 2006
Liczba przyj tych wniosków:

Rok 2005

- w sprawie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
zasiłków piel gnacyjnych i wiadczenia
piel gnacyjnego
- w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka
Zadania zwi zane z realizacj
dziecka s
Sekcj

Rok 2006

2462

2833

0

305

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia

nowymi zadaniami realizowanymi od dnia 09.02.2006r. przez

( na podstawie Ustawy z dnia 29.12.2005r. zmieniaj cej ustaw

o

wiadczeniach rodzinnych Dz. U 2006 nr 12 poz. 67).

Tabela przedstawia liczb rodzin obj tych wiadczeniami rodzinnymi
wypłacanymi przez MGOPS w Gostyniu w latach 2005 – 2006
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Rok 2005

Rok 2006

1973

2294

Ogólna liczba rodzin

Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Gostyniu przej ł w nowym
okresie zasiłkowym 2006/2007 znaczn
dotychczas

pobierała

wiadczenia

grup
na

wiadczeniobiorców, która

dzieci

w

zakładach

pracy

zatrudniaj cych powy ej 20 pracowników. Liczba rodzin w 2006r. wzrosła w
porównaniu do 2005r. o 321 rodziny. Tym samym organ wła ciwy przej ł
wszystkich

wiadczeniobiorców pobieraj cych

wiadczenia rodzinne na

terenie miasta i gminy Gosty .
Ponadto w 2006r. w zwi zku z wej ciem z dniem 20 grudnia 2006r. Ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych Dz.
U 2006 nr 222 poz. 1630) rozszerzona została liczba osób uprawnionych do
pobierania

dodatku

z

tytułu

rozpocz cia

roku

szkolnego

o

osoby

rozpoczynaj ce roczne przygotowanie przedszkolne, co wi zało si

z

obsług zwi kszonej liczby wniosków. W miesi cu grudniu 2006r. były to 164
osoby.

Tabela przedstawia liczb wydanych decyzji w latach 2005 – 2006
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Rodzaj decyzji

Liczba wydanych Liczba wydanych
decyzji w 2005r. decyzji w 2006r.

Decyzja przyznaj ca

2528

3451

Decyzje wstrzymuj ca, uchylaj ca,
wygasłe

246

114

Decyzja odmowna

81

158

Decyzja o zwrot nienale nie
pobranych wiadcze

22

25

2877

3748

RAZEM

W 2006r. odnotowano wzrost decyzji wydanych w sprawie

wiadcze

rodzinnych. Wzrost dotyczył głównie decyzji przyznaj cych oraz decyzji
odmownych. Ogółem w 2006r. wydano o 871 decyzji wi cej ni w roku
ubiegłym.
Tabela przedstawia kwot
Rodzaj wiadczenia

wiadcze rodzinnych wypłaconych w latach 2005
– 2006
Kwota za
Kwota za
2005r./zł
2006/zł

1.Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
3 264 044

4 188 802

2. wiadczenia piel gnacyjne

265 538

236 511

3.Zasiłki piel gnacyjne

431 280

752 805

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
RAZEM

3 960 862 z

308 000
5 486 118

Tabela przedstawia odzyskane wiadczenia nienale nie pobrane
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Rodzaj wiadczenia nienale nie
pobranego
1.Nienale nie pobrane wiadczenia
rodzinne

Kwota odzyskana
6313 zł

Ad. 31. Post powania wobec dłu ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej.
W
sprawach
dotycz cych
post powania
wobec
dłu ników
alimentacyjnych Komornik S dowy przy S dzie Rejonowym w Gostyniu
wystosował w 2006r. 38 wezwa do MG O rodka Pomocy Społecznej o
udzielenie informacji istotnych dla skuteczno ci egzekucji, a zwłaszcza
ustale dokonanych podczas przeprowadzania wywiadów rodowiskowych
dot. osobno ka dego z dłu ników alimentacyjnych, powołuj c sie na art. 3
ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o post powaniu wobec dłu ników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz art. 761 § 1 kpc.
Na ka de z tych wezwa Komornik otrzymał odpowied .
Podczas przeprowadzania wywiadów rodowiskowych MG OPS w
Gostyniu ustalił sytuacj maj tkow oraz sytuacj na rynku pracy ka dego z
dłu ników, którzy aktualnie przebywaj na terenie gminy Gosty .
W przypadku dłu ników zarejestrowanych w Powiatowym Urz dzie Pracy MG
OPS wystosował 19 zapyta
o mo liwo
aktywizacji zawodowej
wymienionych dłu ników, działaj c w my l przepisów art. 4 ust. 2 ustawy z
dnia 22 kwietnia 2005 roku o post powaniu wobec dłu ników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej.
Je eli niepracuj cy dłu nik nie zarejestrował si w Powiatowym
Urz dzie Pracy to OPS wzywał dłu nika do rejestracji w terminie miesi ca od
dnia otrzymania pisma.
W stosunku do osób, które pomimo zobowi zania nie zarejestruj si w
Powiatowym Urz dzie Pracy, zostan podj te rodki przewidziane w art. 4
ust. 3 ustawy o post powaniu wobec dłu ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej, o czym osoby te zostały poinformowane.
W odniesieniu do osób zobowi zanych do alimentacji w dalszej
kolejno ci w rozumieniu art. 132 krio, po ponownej analizie dokumentacji w
sprawach o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej, MG OPS odr bnym
pismem przeka e Prokuratorowi Rejonowemu w Gostyniu informacje dot.
ewentualnych potrzeb zło enia pozwu przeciwko ww. osobom.
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Sekcja wiadcze Rodzinnych od 1 wrze nia 2005r. realizuje zadania
wynikaj ce z Ustawy o post powaniu wobec dłu ników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 Nr 86, poz. 732 ze zm.).
Jednym z zada wynikaj cych z powy szej ustawy jest przyznawanie
zaliczek

alimentacyjnych

uprawnionych

do

dla

wiadczenia

osób

samotnie

wychowuj cych

alimentacyjnego

na

dzieci,

podstawie

tytułu

wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
Liczba wydanych decyzji
w sprawach o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej w latach 2005 –
2006
Rok 2005

Rok 2006

Liczba przyj tych wniosków

107

107

Liczba wydanych decyzji

112

132

W tym: - przyznaj cych

101

116

- wstrzymuj cych, uchylaj cych, wygasłych

5

9

- odmownych

6

4

- o zwrot nienale nie pobranych wiadcze

0

3

Liczba

spraw

zwi zanych

uwzgl dniaj c liczb

z

przyznawaniem

zaliczki

zło onych wniosków i liczb

alimentacyjnej,

wydanych decyzji,

utrzymuje si w roku 2006 na porównywalnym poziomie co w roku 2005.
Kwota wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w latach 2005 – 2006
Kwota za 2005r./zł
Kwota za 2006/zł
Zaliczka alimentacyjna

107 943

325 062

Ponadto za po rednictwem komornika w 2006r. otrzymano kwot

8 863 zł,

tytułem zwróconej przez dłu ników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjnej
(ł cznie z kwot powi kszenia o 5% zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 22
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kwietnia 2005 r. o post powaniu wobec dłu ników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej) , z czego 50% stanowi dochód własny gminy, a
pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód bud etu pa stwa.

Podsumowanie.
Najwa niejsze pod wzgl dem ilo ciowym przyczyny korzystania ze
wsparcia O rodka Pomocy Społecznej w 2006 roku to:
• ubóstwo wyst puj ce w 1 020 rodzinach
• bezrobocie wyst puj ce w 943 rodzinach
• długotrwała lub ci ka choroba w 348 rodzinach.
Klientów O rodka Pomocy Społecznej mo na podzieli na nast puj ce grupy.
Zagro one ubóstwem z powodów:
• zdrowotnych (długotrwała choroba, niepełnosprawno
umysłowa lub
fizyczna, choroby psychiczne, alkoholizm)
• rodzinnych (bezradno
w sprawach opieku czo wychowawczych,
wielodzietno , niepełno rodziny, samotno ).
Zagro one wykluczeniem społecznym, które jest powi zane z
wyst powaniem ubóstwa. Osoby ubogie nie musz by jednak
wykluczone. Najbardziej podatne na wykluczenie społeczne s :
dzieci i młodzie ze rodowisk zaniedbanych, rodzin niepełnych, rodzin
patologicznych
osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotne, yj ce w bardzo trudnych
warunkach mieszkaniowych
niepełnosprawni, chorzy psychicznie
Analizuj c przyczyny zagro enia wykluczeniem społecznym nale y
odnie si przede wszystkim do rodziny. Rodzina wyposa a czlowieka w
podstawowy „kapitał na ycie” lub stanowi przeszkod w osi ganiu yciowych
sukcesów.
Praca socjalna to umiej tno
jak
posiadaj
pracownicy socjalni.
Podstawowym celem pracy socjalnej jest pomoc i mobilizowanie osób i rodzin
do podnoszenia własnego dobrobytu i rozwoju własnych umiej tno ci w
zakresie rozwi zywania ro norodnych problemów.
Na rzecz rodzin pracownicy OPS realizuj szereg form pomocowych
wykorzystuj c lokalne mo liwo ci. Pomoc osobom i rodzinom to nie tylko
38

formy materialne, ale przede wszystkim praca socjalna i poradnictwo
socjalne prowadzone przez specjalistów.
Poprawienie skuteczno ci oddziaływania profesjonalnej pracy socjalnej
wymaga zwi kszenia dobrze wykwalifikowanej kadry pracowników
socjalnych, psychologów i terapeutów i poprawy warunków ich pracy.
Wiadome jest, e koszt działa profilaktycznych jest ni szy od nast pstw
powstałych w wyniku niepodejmowania adnych działa . Zatrudnienie wi c
wymaganej ustawowo ilo ci pracowników socjalnych jest mniej kosztowne ni
rodki na wypłat zsiłków z pomocy społecznej.
Opracowanie:
Teresa Klonowska
kierownik MG OPS
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