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1. Podstawy prawne działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach jest jednostką organizacyjną gminy
Siechnice, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej.
Realizując zadania Ośrodek działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami),
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 ze zmianami),
3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694 ze zmianami),
4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.z 2009 r. Nr 175 poz.
1362 ze zmianami),
5. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.Dz.U. z 2006r. Nr
139, poz. 2139 ze zmianami),
6. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.
Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami),
7. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr
71, poz. 734 ze zmianami),
8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005
r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami),
9. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami),
10. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179,
poz.1485 ze zmianami),
11. ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" (DZ.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 ze zmianami),
12. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach przyjętego Uchwałą
Nr XXXV/260/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 04 marca 2010r.
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2. Struktura organizacyjna i kadrowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Struktura organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została określona w
Regulaminie Organizacyjnym z uwzględnieniem działów, stanowisk i podległości
służbowych.
Na dzień 31.12.2011r. wewnętrzny podział organizacyjny przedstawiał się następująco:
Dział

Stanowisko

Kierownik Ośrodka

kierownik

1

Dział Pracy Środowiskowej
w tym:
Sekcja Pracy Socjalnej

koordynator działu

1

1

specjalista pracy socjalnej

5

5

pracownik socjalny

1

1

aspirant pracy socjalnej

1

1

opiekun w ośrodku pomocy
społecznej
specjalista ds. świadczeń

5

4

1

1

inspektor ds. świadczeń

1

1

st. referent ds. świadczeń

1

1

główny księgowy

1

1

1

1

1

1

1

1

21 osób

20 etatów

Sekcja Usług Opiekuńczych
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Świadczeń Alimentacyjnych

Dział
Finansowo-Administracyjny

RAZEM

samodzielny referent ds.
administracyjnych
samodzielny referent ds.
księgowości
samodzielny referent ds.
kadr i płac

Ilość osób

Wymiar
etatu
1

Ponadto Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie informatyka, osoby do usług opiekuńczych,
wychowawców w świetlicach środowiskowych, psychologa w Punkcie Konsultacyjnym.
Kadra podnosi kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach w ramach projektu
systemowego dla kadr pomocy społecznej realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki
Społecznej we Wrocławiu oraz innych szkoleniach z zakresu realizowanych zadań.
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3. Klienci Ośrodka
Na ogólną liczbę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składają się osoby i
rodziny uzyskujące wsparcie z tytułu:
a. pomocy społecznej,
b. świadczeń rodzinnych
c. funduszu alimentacyjnego,
d. dodatków mieszkaniowych,
e. profilaktyki uzależnień
f. pozostałych świadczeń (zdrowotne, interwencyjne, praca socjalna).
Według stanu na 31.12.2011r. Gminę Siechnice zamieszkiwało 15.789 mieszkańców.
W 2011r. system pomocy społecznej objął wsparciem 223 rodziny- 575 osób. Analizując
liczbę osób którym przyznano świadczenia pomocy społecznej do liczby mieszkańców,
przyjąć należy, iż wsparciem zostało objętych 3% społeczności lokalnej. Świadczenia
rodzinne pobierało 385 rodzin co stanowi 2,4 % mieszkańców gminy. Pozostałe świadczenia
wypłacane były mniejszym zakresie.
Ośrodek wydał łącznie 1 917 decyzji administracyjnych, w tym 39 decyzji odmownych co
stanowi 2,03 % ogółu wydanych decyzji. Odmowy świadczeń w żadnym wypadku nie
wynikały z braku środków, ale spowodowane były niespełnieniem kryteriów ustawowych
(przekroczenie kryterium dochodowego).
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie wniosła 1 osoba.
Realizacja świadczeń pomocy społecznej
Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie
przezwyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w
stanie pokonać, wykorzystując własne cele, zasoby i możliwości. Wspiera je w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji
zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy, które obejmują w szczególności:
1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy
społecznej,
2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
3. pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
5

4. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i
rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w
środowisku oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Pomocy społecznej udziela się przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek: wystąpienia
trudnej sytuacji życiowej i niemożliwości jej samodzielnego przezwyciężenia biorąc w
szczególności pod uwagę przesłanki wynikające z art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
13. alkoholizmowi i narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: :
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 477 zł
2. osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza kwoty 351 zł
3. w rodzinach rolniczych przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się
dochód miesięczny w wysokości 207 zł
Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż występujące w Gminie Siechnice problemy
najczęściej związane są z ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością i długotrwałą
chorobą co znajduje odzwierciedlenie w ilości osób/rodzin korzystających z różnych form
pomocy materialnej.
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W tabeli poniżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w
poszczególnych grupach.
Tabela nr 1. Powody przyznania pomocy w 2011r.
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba osób w rodzinie

Liczba rodzin

Ubóstwo

153

421

5

13

20

89

123

353

Niepełnosprawność

82

191

Długotrwała lub nagła choroba

77

180

31

112

23
5
3

77
27
8

3

3

7

11

3

11

Bezdomność
Potrzeba
ochrony
wielodzietność
Bezrobocie

macierzyństwa

Bezradność
w
sprawach
wychowawczych i prowadzenie
domowego w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu
opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenia losowe

w

tym:

opiekuńczogospodarstwa

do

życia

po

Sytuacja kryzysowa

* Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których przyznana była pomoc, mogły współwystępować ze sobą i z tego względu liczba
osób i rodzin się nie sumuje.

Tabela nr 2. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną:
Liczba osób, którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Rodzaj świadczenia

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i
zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źródło finansowania)
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem
Praca socjalna prowadzona
KONTRAKT SOCJALNY

w

oparciu

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w
rodzinie

307

223

575

x

35

83

x

19

x

o

Tabela nr 3. Świadczenia z zakresu zadań własnych gminy finansowanych ze środków publicznych:
Rodzaj świadczenia

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Zasiłki stałe w tym:

30

275

30

50

- osoby samotnie gospodarujące

20

176

20

20

- osoby pozostające w rodzinie

10

99

10

32

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

27

238

x

x

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie
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Tabela nr 4. Świadczenia z zakresu zadań własnych gminy oraz dofinansowania zadań własnych
Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

0wiadczenia

Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

Pomoc dofinansowywana
Zasiłki okresowe
przyznawane z tytułu:
- bezrobocia
- długotrwałej choroby
- niepełnosprawności
Posiłek - dla dzieci
przedszkolach , ośrodkach

w

szkołach,

28

92

28

77

24
1
3
95

81
2
9
12 779

24
1
3
51

71
1
5
228

Pomoc ze środków własnych
Usługi opiekuńcze

20

9 547

20

26

Sprawienie pogrzebu

0

0

0

0

Zasiłki celowe i w naturze w tym:

184

x

176

453

- zasiłki celowe specjalne

39

64

39

95

Odpłatność gminy za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej

11

121

11

11

Pomoc świadczona przez Ośrodek to nie tylko wsparcie rzeczowe i finansowe, ale również
zapewnienie opieki osobom, które ze względu na stan zdrowia samodzielnie nie mogą
należycie funkcjonować w środowisku lub z uwagi na sytuację rodzinną są tej opieki
pozbawione.
W 2011r. Ośrodek finansował pobyt w placówkach całodobowego pobytu DPS - dla 11
osób, a dla 20 osób świadczone były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
Ośrodek realizował również wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

w zakresie dożywiania dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku

osobom/rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.
Tabela nr 5. Pomoc przyznana w ramach Programu
Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Rodzaj świadczenia

Dożywianie dzieci w szkołach
Zasiłek celowy – zakup
spożywczych w sklepach

produktów

Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

95

12 779

51

228

107

513

106

276
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W 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również projekt socjalny
„Spotkanie Wigilijne”.
Projekt spotkania wigilijnego przygotowany został z myślą o osobach samotnych lub pomimo
pozostawania w rodzinie samotnie spędzających, tak rodzinnie obchodzonych u nas, świąt
Bożego Narodzenia. Zaproszone do projektu osoby nie kryły wzruszenia i radości z
wspólnego świętowania.
W ramach programu uczestnicy spotkania otrzymali również paczki świąteczne. Wspólnie z
pracownikami i zaproszonymi gośćmi świętowało 40 podopiecznych Ośrodka.
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
„Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice”
W 2011r. Ośrodek kontynuował projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Święta
Katarzyna”. Projekt zakładał aktywizację zawodową 16 osób trwale bezrobotnych,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach działań uczestnicy projektu
otrzymali wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji z doradca zawodowym oraz kursy:
prawa jazdy kategorii B, świadectwa kwalifikacyjnego na C+E, koparko ładowarki, wózków
widłowych, opiekunki dziecięcej, fryzjera –stylisty, florystyki, kasy fiskalnej, ABC
działalności gospodarczej. Projekt ukończyli wszyscy podopieczni. Z ankiet ewaluacyjnych
wynika, iż do stycznia 2012 roku pracę podjęło 5 osób.
„Integracja społeczna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Gminie
Siechnice” .
W ramach pozyskanych środków unijnych osoby zajmujące się rozwiązywaniem problemów
rodzin na terenie gminy m.in. pracownicy socjalni, pedagodzy, strażnicy miejscy, policjancidzielnicowi, uczestniczyli w szkoleniach mających na celu nabycie umiejętności
diagnozowania trudnych sytuacji rodzinnych oraz proponowania forma wsparcia i pomocy.
Projekt miał na celu również integrację grupy działającej w środowisku lokalnym.
Zakończeniem projektu było zawarcie kontraktów z rodzinami oraz opracowanie i wydanie
broszury zawierającej informację dotyczące instytucji zajmujących się na terenie gminy
rozwiązywaniem problemów społecznych oraz procedur obowiązujących instytucje.
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4. Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach realizuje zadania w zakresie świadczeń
rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Świadczeniami rodzinnymi są:
a. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych,
b. świadczenia opiekuńcze,
c. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo
do zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłki przysługuje: rodzicom lub opiekunom osobie
uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 504,- zł,
a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności - dochód nie przekraczający 583,- zł.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:
a. z tytułu urodzenia dziecka,
b. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c. samotnego wychowywania dziecka,
d. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
e. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
f. rozpoczęcia roku szkolnego,
g. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Do świadczeń opiekuńczych zaliczamy:
a. zasiłek pielęgnacyjny,
b. świadczenie pielęgnacyjne.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu niezależnie od
dochodów.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku niepełnosprawnemu, osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16 r.ż, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub osobie która ukończyła 75 lat.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, jeżeli
rezygnuje z pracy zarobkowej aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.
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Tabela nr 6. Rodzaje świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Ośrodek:
Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

Zasiłki rodzinne z dodatkami

9 918

Zasiłki rodzinne

6 493

Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:

3 425

urodzenie dziecka

39

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

502

samotnego wychowywania dziecka

403

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

360

rozpoczęcia roku szkolnego

399

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

797

wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej

925

Zasiłki pielęgnacyjne

2 060

Świadczenia pielęgnacyjne

382

Świadczenia opiekuńcze

2 442

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
RAZEM

236
12 596

Ponadto odprowadzane były składki zdrowotne za osoby, którym ustalono uprawnienia
do świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka.
Tabela nr 7. Ilość wypłaconych składek
Rodzaj składki

Liczba świadczeń

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

293

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85

5. Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 1 poz. 7). Fundusz
alimentacyjny zastąpił dotychczas obowiązującą zaliczkę alimentacyjną i stanowi system
wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa,
wspierając osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania
alimentów.
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Przysługuje do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub
szkole wyższej do

ukończenia 25 r.ż., w przypadku osób o znacznym stopniu

niepełnosprawności- bezterminowo. Przysługuje jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 725,zł na osobę.
Tabela nr 8 .Świadczenia wypłaconych w 2011r.
Wyszczególnienie
Wypłacone świadczenia
alimentacyjne

Liczba osób uprawnionych

Liczba świadczeń

84

1 302

6. Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71, poz. 734 ze zm.).
Podstawowe wymogi uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego, które należy
spełnić to:
a. posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania,
b. dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie trzech miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku nie mógł być większy niż:


175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym



125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną
powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą jaką powinna opłacać osoba ubiegająca się o
dodatek z własnych dochodów. Dodatek przyznawany jest na okresy 6-miesieczne.
Tabela nr 9. Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach
mieszkaniowych.
Mieszkania w zasobie:
Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych
gminnym

136

spółdzielczym

102

wspólnot mieszkaniowych

180

prywatnym

12

innym

8

RAZEM

438
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7. Profilaktyka uzależnień
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującym na 2011r. Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy podejmował działania wskazane w
programach oraz sprawował merytoryczny i finansowy nadzór nad ich realizacją.
W ramach projektów profilaktycznych szkoły realizowały działania profilaktyczne dla
dzieci i młodzieży, kształciły kadrę w zakresie problemów uzależnień oraz proponowały
rodzicom spotkania ze specjalistami. Dla dzieci prowadzone były zajęcia w świetlicach
środowiskowych jako pozalekcyjna forma spędzania wolnego czasu. W ramach programu 50
dzieci wyjechało na kolonie letnie.
Po raz kolejny w ramach programu Letnie Konfrontacje Młodych zorganizowano zajęcia dla
młodzieży. W 2011r w ramach Programu „Postaw na Rodzinę” zorganizowano pikniki dla
rodzin. Spotkanie rodzinne, wspólne gry i zabawy z dziećmi miały pokazać potrzebę i wartość
integracji pokoleniowej. W ramach pikniku Siechnice otrzymały nowy plac zabaw dla dzieci.
W ramach działań profilaktycznych przeprowadzone zostało szkolenie dla sprzedawców.
Swoją działalność kontynuował Punkt Konsultacyjny zapewniają pierwszorzędową
profilaktykę uzależnień oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
zakresie motywowania do podjęcia leczenie i terapii osób uzależnionych od alkoholu.
W zakresie działań profilaktyki narkotycznej działał Punkt Konsultacyjny oraz
spotkania informacyjne w zakresie narkomani w szkołach oraz wyjazdowe do Ośrodka
MONAR w Milejowicach dla kadry służb społecznych.
W zakresie działań profilaktyki przeciwdziałania przemocy powołany został Zespół
Interdyscyplinarny, odbył stosowne szkolenia w zakresie pracy z rodziną w której występuje
przemoc.
Szczegółowo realizowane działania opisane zostały w sprawozdaniu z realizacji
programów profilaktycznych.

8. Inne informacje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011r. podejmował szereg działań zmierzających do
wsparcia najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy. Szkolenie w którym
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek zajmujących się rozwiązywaniem
problemów społecznych miało na celu podniesienie kwalifikacji osób zawodowo lub poprzez
pełnione funkcje sprawami problemów rodzin na terenie gmin. Ponadto integracji instytucji
miała na celu kompleksowe rozwiązywanie problemów osób i rodzin w kryzysie.
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W zasobie kadrowym pojawił się również asystent rodziny, osoba która była na stażu
zawodowym w

związku z odbywanym 6 miesięcznym szkoleniem. Praca asystenta

doskonale wpisuje się w działania pomocowe realizowane przez Ośrodek. Praca asystenta to
wsparcie rodziny na wielu płaszczyznach występujących w niej dysfunkcjach.
9. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
Rok 2012 będzie kontynuacją realizacji dotychczas podejmowanych działań, a także
inicjowane będą nowe sposoby rozwiązywania problemów społecznych.
W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 niezbędne jest:
Zabezpieczenie środków – udziału własnego, na realizację projektu systemowego
(dofinansowanego z EFS)”Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w
Gminie Siechnice”
Dane statystyczne udzielanych świadczeń pokazują, iż największą grupę stanowią osoby
długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Powody takiego stanu upatrujemy w
niskich kwalifikacjach osób korzystających z pomocy – podstawowe lub zawodowe
wykształcenie oraz brak kursów, szkoleń i uprawnień branżowych. Dlatego, w ramach
projektów systemowych dofinansowanych ze środków unijnych, będziemy aktywizować
podopiecznych Ośrodka, aby mogli wyjść z kręgu osób bezrobotnych i wrócić na rynek pracy.
Zabezpieczenie środków na ponoszenie odpłatności za pobyt w placówkach całodobowego
pobytu mieszkańców gminy (domy pomocy społecznej).
Z uwagi na starzenie się społeczeństwa, brakiem możliwości zapewnienia opieki przez
najbliższą rodzinę oraz wdrożenie usług opiekuńczych coraz więcej osób ubiega się o
umieszczenie w domu pomocy społecznej. Liczba ta z roku na rok rośnie, szczególnie w
zakresie potrzeb dla osób psychicznie chorych.
Zabezpieczenie środków na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej.
Od stycznia 2012 gminy realizują zadanie własne w zakresie wspierania rodziny i pieczy
zastępczej. Powierzenie zadań Ośrodkowi powoduje potrzebę zatrudnienia asystenta rodziny
do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczymi jak i ponoszeniem kosztów za
umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
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Wspieranie działań środowiskowych wśród wybranych grup osób lub całych
społeczności (osiedla, sołectwa).
W 2012r. Ośrodek opracował Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców budynku
komunalnego przy ul. Bukowej w Świętej Katarzynie. Chcemy rozpocząć

aktywizację

społeczności mającej na celu pomoc w zdiagnozowaniu problemów oraz pomoc w ich
rozwiązaniu przy całkowitym zaangażowaniu zamieszkujących tam osób. W ramach projektu
unijnego będzie realizowana aktywizacja zawodowa. Wsparcie Wydziału Inwestycyjnego
pomoże w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozwiązaniu problemów związanych z
użytecznością zajmowanych lokali.
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10. Wydatki na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki na realizację zadań w 2011 roku ogółem:

Zadania

Wydatki

Zadania własne gminy

2.249.854,72

Zadania zlecone

2.388.793,36

Projekt współfinansowany ze środków UE
RAZEM:

182.959,02
4.821.607,10

Szczegółowe zestawienie wydatków w GOPS za 2011 rok.
Forma pomocy

Wydatki
Zadania własne gminy

Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:
-środki własne
-dotacja
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
-dotacje
-środki własne
Domy Pomocy Społecznej (środki własne)
Usługi opiekuńcze (środki własne)
Dożywianie wraz z projektami socjalnymi, w
tym:
-środki własne
-dotacja
Utrzymanie Ośrodka, w tym:
-środki własne
-dotacja
Dodatki mieszkaniowe (środki własne)
Zasiłki stałe:
-środki własne
-dotacja
Profilaktyka uzależnień (środki własne)
Zadania zlecone gminie
Świadczenia rodzinne oraz fundusz
alimentacyjny
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

184.520,10
157.069,87
27.450,23
7.073,31
5.658,64
1.414,67
212.149,84
56.530,32
177.828,55
152.928,55
25.000,00
1.021.403,74
772.403,74
249.000,00
82.927,62
91.332,14
18.264,43
73.057,71
415.999,10

2.384.496,56
3.896,80
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Projekt współfinansowany ze środków UE
„Rozwój form aktywnej integracji poprzez
kontrakty socjalne w Gminie Siechnice
146.653,34
„Integracja społeczna na rzecz
rozwiązywania problemów rodzin na terenie
36.305,68
Gminy Siechnice”

…………………………….
miejscowość i data

………………………………
podpis osoby sporządzającej
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