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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 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze
zmianami),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze
zmianami),
3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze

zmianami),
4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.z 2015 r. poz. 163 ze
zmianami),
5. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2013 r. poz. 135 ze zmianami),
6. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.Dz.U. z 2006r. Nr 139,
poz. 2139 ze zmianami),
7. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U.
z 2012r . poz. 1228),
8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71,
poz. 734 ze zmianami),
9. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr
180, poz. 1493 ze zmianami),
10. 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),
11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179,
poz.1485 ze zmianami),
12. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach przyjętego Uchwałą
Nr XLIX/304/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 września 2013r.
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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 31.12.2014r. wewnętrzny podział organizacyjny przedstawiał się następująco:
Dział

Stanowisko

Kierownik Ośrodka

kierownik

Dział Pracy Środowiskowej
w tym:
Sekcja Pracy Socjalnej

zastępca kierownika

1

1

specjalista pracy socjalnej

6

6

pracownik socjalny

2

2

opiekun w ośrodku
pomocy społecznej
asystent rodziny

5

4,5

1

1

specjalista ds. świadczeń
rodzinnych
inspektor ds. świadczeń
rodzinnych
referent ds. funduszu
alimentacyjnego
główny księgowy

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23 osoby

22,5 etatu

Sekcja Usług Opiekuńczych
Sekcja Asysty Rodzinnej
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Świadczeń Alimentacyjnych

Dział
Finansowo-Administracyjny

Profilaktyka uzależnień

starszy referent ds.
księgowości
samodzielny referent ds.
kadr i płac
samodzielny referent ds.
profilaktyki uzależnień

RAZEM

Ilość
osób
1

Wymiar
etatu
1

Ponadto Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie informatyka, osoby do usług
opiekuńczych, wychowawców w świetlicach środowiskowych, osobę do pomocy przy archiwizacji
dokumentów i osobę sprzątającą.
Kadra Ośrodka podnosiła kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach odpłatnych
oraz nieodpłatnych w ramach projektu systemowego dla kadr pomocy społecznej realizowanego
przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
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3. Klienci Ośrodka
Na ogólną liczbę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składają się osoby
i rodziny uzyskujące wsparcie z tytułu:
1) pomocy społecznej
2) asystenta rodziny
3) świadczeń rodzinnych
4) funduszu alimentacyjnego
5) dodatków mieszkaniowych
6) profilaktyki uzależnień
7) pozostałych świadczeń (świadczenia: zdrowotne, interwencyjne, praca socjalna).
Według stanu na 31.12.2014r. Gminę Siechnice zamieszkiwało 18.013 mieszkańców.
W 2014r. system pomocy społecznej objął wsparciem 235 rodzin- 563 osób. Analizując liczbę
osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej do liczby mieszkańców, przyjąć należy,
iż wsparciem zostało objętych 3,1 % społeczności lokalnej.

Świadczenia rodzinne pobierało 535 rodzin.
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Pozostałe świadczenia wypłacane były w mniejszym zakresie.
Ośrodek wydał łącznie 1934 decyzji administracyjnych, w tym 33 decyzje odmowne co
stanowi 1,71 % ogółu wydanych decyzji. Odmowy świadczeń nie wynikały z braku środków, ale
spowodowane były niespełnieniem kryteriów ustawowych (przekroczenie kryterium dochodowego
lub braku przesłanek do udzielenia pomocy).
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania wniosło 6 osób, z czego 2 decyzje
odesłano do ponownego rozpatrzenia a pozostałe 4 zostały utrzymane w mocy.
4. 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,
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 udzielana jest jeśli spełnione są dwie przesłanki: 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,
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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.
Od października 2012 r. obowiązuje kryterium dochodowe w pomocy społecznej zgodnie
z którym prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 542 zł
2. osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza kwoty 456 zł
3. w rodzinach rolniczych przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny w wysokości 250 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.

Tabela nr 1. Powody przyznania pomocy w 2014r.
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

W tym na

Liczba

wsi

osób
w rodzinie

Ogółem

235

162

563

Ubóstwo

159

109

385

5

4

5

Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym:
wielodzietność
Bezrobocie

29
14
130

19
10
89

126
78
334

Niepełnosprawność

77

55

168

Długotrwała lub nagła choroba

64

49

96

Bezradność
w
sprawach
opiekuńczowychowawczych i prowadzenie gospodarstwa
domowego w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Alkoholizm

35

25

126

27
5
5

20
3
3

92
30
11

3

2

7

8

6

10

Bezdomność

Przemoc

Trudności w przystosowaniu do życia
opuszczeniu zakładu karnego


po

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.
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Wykres nr 1. Powody udzielenia wsparcia

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) w
tym:
 świadczenia pieniężne
 świadczenia niepieniężne
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej
Praca socjalna prowadzona
KONTRAKT SOCJALNY

w

oparciu

o

8

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w rodzinie

298
207
91

253
193
60

667
475
192

x

126

351

x

11

11

Wykres nr 2 . Rodzaje udzielanych świadczeń

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

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Zasiłki stałe w tym:

40

379

39

59

27
15
29

254
125
269

27
14
x

27
34
x




osoby samotnie gospodarujące
osoby pozostające w rodzinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

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

Świadczenia

Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin

ze

Liczba osób
w rodzinie

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

szkołach,

9

26

104

26

48

25
1
0
67

101
3
0
7 773

25
1
0
36

46
2
0
161

Pomoc ze środków własnych
Usługi opiekuńcze

24

6 672

24

31

Zasiłki celowe i w naturze w tym:

186

x

174

453

32

44

31

90

13

168

13

13



zasiłki celowe specjalne

Odpłatność gminy za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej

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 2014r. Ośrodek finansował pobyt w placówkach całodobowego pobytu DPS - dla 13 osób.
Dla 24 osób świadczone były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym
1 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego w zakresie specjalistycznych
konsultacji z logopedą. Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia – opieki w miejscu
zamieszkania oraz opieki instytucjonalnej stale rośnie. W większości są to osoby samotne
biologicznie lub społecznie (pomimo bycia w rodzinie brak jest zainteresowania i kontaktu ze
strony najbliższych)
Ośrodek realizował również wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

w

osobom/rodzinom

zakresie

dożywiania

znajdującym

się

w

dzieci

w

szkołach

trudnej

sytuacji

oraz

bytowej.

zapewnienie
Kryterium

posiłku

dochodowe

uprawniające do skorzystania ze wsparcia wynosi 150% kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej (542/456 x 150%= 813/684 zł).
W ramach programu dzieci ze szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz dzieci i młodzież ucząca
się w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych poza terenem gminy, mogła
spożywać ciepły posiłek -obiad (przedszkole, ośrodki szkolno-wychowawcze).
Ponadto Ośrodek od kilku lat w ramach wsparcia dla osób zwracających się o pomoc przyznaje
przede wszystkim dofinansowanie na zakup artykułów żywnościowych w sklepach na terenie
gminy. W ten sposób uważamy, iż zabezpieczamy podstawową potrzebę życiową.

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

10

Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w
rodzinie

67

7 773

36

161

135

489

122

341

Wykres nr 3. Rodzaje udzielonej pomocy

PROJEKTY
W 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 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 (słodycze oraz komplet pościeli). Wspólnie z pracownikami i zaproszonymi gośćmi
świętowało 30 podopiecznych Ośrodka.
W 2014r. Ośrodek kontynuował projekt dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne
w Gminie Siechnice”. W ramach działań przewidzianych na 2014 r. pięciu uczestników odbyło
staż zawodowy u pracodawcy (4 w zawodzie opiekun osób starszych, jedna jako kucharz małej
gastronomii), a kolejne 5 ukończyło kurs "Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym". Jedna
uczestniczka została objęta pomocą konsultanta rodziny. Projekt ukończyli wszyscy podopieczni.
Do grudnia 2014 r. pracę podjęło 10 z nich.
Ponadto Ośrodek w imieniu gminy Siechnice realizował projekt „Aktywni Lokalnie”.
Celem projektu była aktywizacja zawodowa i integracja społeczna 15 nieaktywnych zawodowo
kobiet, mieszkanek gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Lider A4, podnoszących
swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, umożliwiając podjecie zatrudnienia jako opiekun
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w żłobku lub klubie dziecięcym. Osoby uczestniczące w projekcie wzięły udział w 280 godzinnym
szkoleniu (w tym 80h praktyk zawodowych). Do grudnia 2014 r. pracę podjęło 11 osób.
W 2014r. Ośrodek organizował warsztaty umiejętności wychowawczych dla
rodziców, który były grupową formą spotkań, na których uczestnicy (rodzice) koncentrowali się
na rozwijaniu swoich kompetencji rodzicielskich i społecznych. Uczestnicy pracowali na treściach
wniesionych

przez

prowadzących

(gotowe

scenariusze), zagadnieniach

zaplanowanych

w programie, a także zajmowali się bieżącymi problemami jakie przeżywają w związku z byciem
rodzicem. Warsztaty dla rodziców były przeprowadzone w trakcie 3 dniowego pobytu
wyjazdowego w Ośrodku Caritas w Sulistrowiczkach. Dodatkowo zorganizowane zostało
spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego uczestnicy mieli okazje podzielić się swoimi
spostrzeżeniami związanymi ze stosowaniem nowych technik wychowawczych w życiu
codziennym.
W ramach zajęć wakacyjnych zorganizowane zostały „Wakacyjne środy”, program w
ramach którego 40 dzieci w gminy Siechnice mogło uczestniczyć w wycieczkach do ciekawych
miejsc Dolnego Śląska.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Siechnice
W 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował działania na rzecz
niepełnosprawnych mieszkańców terenu gminy Siechnice. We współpracy z Dolnośląskim
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” z Wrocławia zorganizowano
projekt współfinansowany przez Powiat Wrocławski ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmujący organizację sportu, kultury, rekreacji
i turystyki dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Siechnice. Głównym celem
projektu było pobudzenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych mające za zadanie
wyrównanie

szans

i

przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu.

W

ramach

projektu

zorganizowane zostały następujące działania: 8 wyjazdów na basen miejski „Termy Jakuba”
w Oławie, 8 wyjazdów na halę sportową przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach, wyjazd
integracyjny do Muzeum Ludowego w Marcinowie oraz konferencja podsumowująca projekt.
Projekt wpłynął na: usprawnienie fizyczne osób niepełnosprawnych, wzrost umiejętności
komunikacyjnych, wzrost umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
oraz na zmianę postaw społecznych i postrzeganie osób niepełnosprawnych w środowisku
lokalnym.
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5. Asystent rodziny
Wprowadzona w 2011 ustawa o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny nakłada
obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych. Obowiązek ten spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na
organach administracji rządowej. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji
rządowej realizują to zadanie w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami
i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi raz organizacjami społecznymi.
Zgodnie z zapisami ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych gmina lub jednostka wyznaczona do realizacji zadania zapewnia wsparcie,
które polega w szczególności na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dążeniu do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece
i wychowaniu dziecka. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
Od maja 2012 r. Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. W 2014 r. asystent pracował z 15
rodzinami.
Tabela nr 6. Objęcie wsparciem rodzin przez asystenta rodziny
L.p.

Rodzina problemowa/

Ilość rodzin

zastępcza

Ilość osób

Ilość dzieci

dorosłych

1.

Rodzina problemowa

11

12

16

2.

Rodzina zastępcza/piecza

4

12

17

15

24

33

RAZEM
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Wykres nr 4. Rodzaje rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny

Były to rodziny wielodzietne, z wieloma dysfunkcjami, od lat korzystającymi ze świadczeń
pomocy społecznej. Dla części tych rodzin ustanowiony był nadzór kuratora sądowego z uwagi
na nienależyte wykonywanie przez rodziców obowiązków wynikających z kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego. Praca asystenta polegała na zdiagnozowaniu, przy wsparciu pracownika
socjalnego, sytuacji rodziny pod kątem problemów i potrzeb, a następnie wraz z rodziną
opracowania planu działania. W ramach obowiązków asystent uczył dorosłych członków rodziny
dysponowania finansami, prowadził aktywizację zawodową podopiecznych (uczestniczył
w wizytach w urzędzie pracy, rozpoznawał oferty pracy, odbywał wizyty z podopiecznymi
u pracodawców). W wielu sytuacjach porządkował sprawy związane z zaległościami w zakresie
opłat mieszkaniowych, zaciąganych zobowiązań, zajęć komorniczych. W przydzielonych do pracy
przypadkach dużego zaangażowania wymagała praca z dziećmi. W ramach kontaktu
z pedagogami szkolnymi i wychowawcami asystent diagnozował problemy dzieci w nauce. Dla
potrzeb dokonania właściwej diagnozy nawiązał współpracę z poradnią psychologicznopedagogiczną, dzięki czemu mógł rozpocząć pracę z dzieckiem, ale również uczyć rodziców jak
uczestniczyć w edukacji dziecka. Oprócz działań aktywizacyjnych i wsparcia dzieci asystent
bardzo mocno współpracowała ze służbą zdrowia. Dzięki ścisłej współpracy z lekarzami
i pielęgniarkami środowiskowymi część z podopiecznych skorzystała z badań diagnostycznych,
specjalistycznych łącznie z pobytem w szpitalu. Wieloletnie zaniedbania zdrowotne wpływały na
rozwój dzieci, a dorosłym uniemożliwiały powrót na rynek pracy.
Asystent rodziny pracował również nad motywacją członków rodzin do podjęcia leczenia
odwykowego. Tutaj ściśle współpracował z GKRPA oraz psychoterapeutą w Punkcie
Konsultacyjnym. Asystent rodziny uczestniczył również w Zespołach Interdyscyplinarnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sytuacjach gdy odbierane były dzieci z rodzin gminy
14

Siechnice. Do zadań asystenta rodziny należało również sporządzanie dokumentacji do sądu
w zakresie pracy z rodzinami pod opieką kuratora sądowego.
6. 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:
1) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych,
2) świadczenia opiekuńcze,
3) 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 osoby uczącej się,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 539,- zł, a w przypadku,
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dochód nie przekraczający 623,- 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. specjalny zasiłek pielęgnacyjny,
c. świadczenie pielęgnacyjne,
d. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.
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
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z pracy zarobkowej aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Tabela nr 7. Rodzaje świadczeń przyznawane w zakresie świadczeń rodzinnych :
Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

Zasiłki rodzinne z dodatkami

6 951

Zasiłki rodzinne

4 695

Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:

2 256

urodzenie dziecka

35

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

136

samotnego wychowywania dziecka

373

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

253

rozpoczęcia roku szkolnego

478

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

455

wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej

703

Zasiłki pielęgnacyjne

2235

Świadczenia pielęgnacyjne

421

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

3

Specjalny zasiłek opiekuńczy

2

Świadczenia opiekuńcze

2 261

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
RAZEM

139
12 421

Ponadto odprowadzane były składki zdrowotne za osoby, którym ustalono uprawnienia
do świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Tabela nr 8. Ilość wypłaconych składek
Rodzaj składki

Liczba świadczeń

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

363

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

115
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7. Fundusz alimentacyjny
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.
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 9 .Świadczenia wypłaconych w 2014r.
Wyszczególnienie

Liczba osób

Liczba świadczeń

uprawnionych
Wypłacone świadczenia
alimentacyjne
Liczba dłużników
alimentacyjnych

95

1 211
62

Wykres nr 5. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
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8. Karta Dużej Rodziny
Według powszechnie przyjętej definicji za rodzinę wielodzietną uważamy rodziców
z co najmniej trojgiem dzieci. Takie założenie przyjął również rząd, wprowadzając w czerwcu
2014 r. program dla rodzin wielodzietnych - ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ma ona na celu
umożliwienie rodzinom „3+” uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystania z oferty rekreacyjnej
czy zniżek na różne środki transportu. Posługując się specjalnymi kartami, członkowie rodzin
z przynajmniej trojgiem dzieci mogą kupić ulgowe bilety do muzeów, obiektów zabytkowych,
korzystać ze zniżek w ośrodkach wypoczynkowych, środkach komunikacji miejskiej czy w PKP.
Na podstawie danych, jakimi dysponuje GOPS, z pomocy korzysta średnio 230 rodzin
rocznie (ok. 3% mieszkańców Gminy). Spośród nich ok. 30 % stanowią rodziny składające się
z co najmniej 4 członków. Prawie co 8 rodzina ma 5 lub więcej członków – najwięcej jest rodzin
z trojgiem dzieci. Jest to zaledwie niewielka część populacji naszej Gminy, ale pozwala
formułować wnioski odnoszące się do wszystkich mieszkańców. Mając na uwadze fakt, iż liczba
ludności w Gminie stale wzrasta, a pośród nowych mieszkańców znajdują się także rodziny „3+”,
należy podjąć działania zmierzające do ich wspierania i umożliwienia pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym. Oprócz wsparcia finansowego na zakup żywności, odzieży,
podręczników, rodziny te potrzebują wsparcia w postaci ulg podatkowych, na przejazdy
komunikacją zbiorową, zajęcia pozalekcyjne czy organizacji czasu wolnego.
Na dzień 31.12.2014r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 57 wniosków
rodzin o wydanie Karty Dużej Rodziny, łącznie 301 osób otrzymało Kartę (108 dorosłych i 193
dzieci).
Tabela nr 10. Osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny

Ilość osób w rodzinach korzystających z Karty
Dużej Rodziny
osoby dorosłe
108
dzieci
193
Łącznie
301
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Wykres nr 6. Ilość KDR

9. Dodatki mieszkaniowe
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-miesięczne.

Tabela
nr
11.
Dodatki
mieszkaniowe
w poszczególnych zasobach mieszkaniowych
Mieszkania w zasobie:

przyznane

użytkownikom

Liczba przyznanych dodatków
mieszkaniowych

gminnym

284

spółdzielczym

65

wspólnot mieszkaniowych

145

prywatnym

32

innym

21

RAZEM

547

19

mieszkań

W 2014 r. gmina otrzymała od Kogeneracji dotację w wysokości 10.000 zł na
dofinansowanie opłat dla osób korzystających z ciepła sieciowego będących podopiecznymi
Ośrodka i pobierających dodatek mieszkaniowy. Łącznie 61 rodzin z terenu gminy Siechnice
otrzymało dodatek mieszkaniowy, a dodatkowo 9 rodzin skorzystało z dodatku
energetycznego.
10. Profilaktyka uzależnień
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującym na 2014 r. Programem
Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na lata

2013- 2015 oraz Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012-2014
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 oraz proponowały rodzicom spotkania ze specjalistami. Dla dzieci prowadzone
były zajęcia w świetlicach środowiskowych jako pozalekcyjna forma spędzania wolnego czasu.
W ramach programu 40 dzieci wyjechało na kolonie letnie do Ustki oraz 20 osób wyjechało na
obóz w Skorzęcinie.
W 2014 r. w ramach Programu „Postaw na Rodzinę” zorganizowano pikniki dla rodzin
w Siechnicach i w Świętej Katarzynie. Spotkanie rodzinne, wspólne gry i zabawy z dziećmi miały
pokazać potrzebę i wartość integracji pokoleniowej. 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 czerwcu 2014r. zorganizowany został Dzień Otwarty Punktu
Konsultacyjnego, podczas którego mieszkańcy gminy mogli bezpłatnie skorzystać z porad
specjalistów (psychologów, terapeutów, prawnika). W zakresie działań profilaktyki narkotycznej
kontynuowana była współpraca z terapeutami z MONAR w Milejowicach, którzy udzielali
telefonicznych porad, dodatkowo zorganizowano warsztat dla uczniów w zakresie narkomani
w szkołach. W zakresie działań profilaktyki przeciwdziałania przemocy Zespół Interdyscyplinarny
realizował zadania wynikające z procedury Niebieskiej Karty.
W

ramach

przeciwdziałania

alkoholizmowi

szczególnie

wśród

osób

nieletnich

zorganizowane zostało szkolenie dla sprzedawców dotyczącego Odpowiedzialnej sprzedaży
alkoholu. W ramach bezpieczeństwa na drogach Policja dokonywała kontroli drogowych, podczas
których sprawdzano trzeźwość kierowców i wręczano ulotki „Odpowiedzialny kierowca”.
Dofinansowane zostały również programy realizowane w sołectwach: Sulimów –
doposażenie placu zabaw dla dzieci; Rada Osiedla Żerniki Wrocławskie – piknik rodzinny.
Szczegółowo realizowane działania opisane zostały w sprawozdaniu z realizacji
programów profilaktycznych.
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11. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
Rok 2015 będzie kontynuacją realizacji dotychczas podejmowanych działań, a także
inicjowane będą nowe sposoby rozwiązywania problemów społecznych.
Będziemy starali się podejmować długofalowe działania na rzecz rodziny poprzez trafną
diagnozę, skuteczną i efektywną pomoc oraz trwałe usamodzielnienie osób stale korzystających
z pomocy.

Zdiagnozowane potrzeby:
1. Zabezpieczenie środków na ponoszenie odpłatności za pobyt w placówkach
całodobowej opieki- domach pomocy społecznej
W realizowanych przez Ośrodek zadaniach wzrasta liczba osób umieszczanych
w placówkach całodobowej opieki –domach pomocy społecznej oraz

zakładach opiekuńczo-

leczniczych. Pobyt w ZOL nie obciąża budżetu gminy, gdyż finansowany jest ze środków
umieszczanego (70%) oraz NFZ.

Pobyt w domach pomocy finansowany jest ze środków

umieszczanego (70%) a pozostałą kwotę, do ogłoszonego przez starostę kosztu utrzymania,
dopłaca rodzina (w ramach alimentacji) oraz gmina. Do placówek całodobowej opieki kierowane
są osoby, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki oraz gmina nie może zapewnić usług
opiekuńczych. W sytuacjach gdy podopieczny wymaga całodobowej opieki kierowany jest do
domu pomocy społecznej. Z każdym rokiem wzrastają koszty utrzymania mieszkańca z uwagi na
dokonywaną raz w roku zamianę kosztu utrzymania. Wzrasta również liczba osób do
umieszczenia, w szczególnie z zaburzeniami psychicznymi.
2. Zabezpieczenie środków na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Wprowadzona w 2011 ustawa o pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek
partycypowania w kosztach utrzymania i pobytu dziecka w jednej z kilku form pieczy zastępczej.
Dzieci umieszczane są w pieczy w wyniku różnych (najczęściej losowych) sytuacji życiowych
rodziców biologicznych lub też podjęcia przez instytucje wspierające rodzinę decyzji o odbiorze
dzieci z rodziny z uwagi na nienależyte wypełniania przez rodziców funkcji opiekuńczowychowawczych czy też zagrożenia zdrowia i życia. Wysokość ponoszonych przez gminę
kosztów została określona w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wynosi
w pierwszym roku 10% w drugim 30% w trzecim i kolejnych 50%. Koszty te w okresie od 2011 r.
mają tendencję wzrostową.
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3. Stworzenie przestrzeni wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Podjęte w 2013 i 2014 roku działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym
rozpoznanie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych pokazało, iż na terenie gminy należy
stworzyć przestrzeń, w której będą mogły spotykać się i realizować terapię osoby
niepełnosprawne. Planowane jest też utworzenie Grupy Wsparcia, która wsparta finansowo
mogłaby w przyszłości sama ubiegać się o środki na realizację zajęć socjoterapeutycznych.
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11. Wydatki na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki na realizację zadań w 2014 roku ogółem:
Zadania

Wydatki

Zadania własne gminy

3.003.270,13

Zadania zlecone

2.347.575,98

Projekt współfinansowany ze środków UE

155.150,94

Dofinansowanie - Kogeneracja

10.000,00

RAZEM:

5.515.997,05

Szczegółowe zestawienie wydatków w GOPS za 2014 rok.
Forma pomocy

Wydatki

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa
Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe), w tym:
36.278,00
-środki własne
8.291,47
-dotacja
27.986,53
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
12.857,02
-środki własne
0,00
-dotacja
12.857,02
Zasiłki stałe:
152.627,06
-środki własne
0,00
-dotacja
152.627,06
Dożywianie wraz z projektami socjalnymi, w tym:
120.156,01
-środki własne
94.156,01
-dotacja
26.000,00
Wsparcie rodziny- dof. zatrudnienia asystenta rodziny
33.799,00
Utrzymanie Ośrodka, w tym:
1.466.779,37
-środki własne
1.234.579,37
-dotacja
232.200,00
Zadania własne gminy
Zasiłki celowe (celowe specjalne)
Dodatki mieszkaniowe
Domy Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze
Wsparcie rodziny
Profilaktyka uzależnień i przemocy

199.479,93
127.427,67
329.114,35
41.335,50
145.351,62
338.064,60

Zadania zlecone gminie
Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny
Program wspierania osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dodatki energetyczne
Zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych
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2.238.021,93
86.896,00
8.517,60
775,46
0,00

Program Karta Dużej Rodziny
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenie z tytułu opieki prawnej

509,01
4.440,00
8.415,98

Projektu współfinansowane ze środków UE
„Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty
155.150,94
socjalne w Gminie Siechnice
Inne
Darowizna - Kogeneracja
10.000,00

Joanna Bryłkowska-Hehn
….........................................
podpis osoby sporządzającej

Święta Katarzyna, dnia 21.03.2015 r.
miejscowość i data
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