Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Kłodzko za 2014 rok

Kłodzko, 26 luty 2015 rok
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W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko realizował
szczególności z następujących ustaw:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

zadania, wynikające w

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Karta Dużej
Rodziny)

oraz podejmował wiele dodatkowych działań pozaustawowych w celu podnoszenia jakości
i
poszerzenia usług świadczonych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Kłodzko.
Współpracował liderami społeczności lokalnej, z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz
osobami prywatnymi.

BUDŻET OŚRODKA ogółem w 2014 roku

wyniósł - 8.511.760,05 zł -

z podziałem na źródła finansowania:
1. Środki własne gminy – zadania obowiązkowe - 1.415.225,62 zł - 16,63%
2. Środki rządowe - zadania zlecone3. Dotacja na zadania własne 4. Środki z budżetu UE -

5.071.762,54 zł - 59,58%
1.833.448,95 zł
191.322,94 zł

-21,54%

- 2,25%

Z środków własnych Gminy: wypłaty zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, usługi opiekuńcze,
utrzymanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, program Pomoc państwa w zakresie dożywiania
w 40%, wynagrodzenie 14 pracowników oraz dla 3 osób umowy zlecenie (radca, informatyk),pomoc materialna
uczniów o charakterze socjalnym w 20%, asystent rodziny 2 osoby w 10%., opłata za pieczę zastępczą,
utrzymanie.
Z środków rządowych Ośrodek realizował następujące zadania zlecone Gminie: specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób zaburzonych psychicznie, zasiłki celowe na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, świadczenia rodzinne
i świadczenia funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych w sekcji świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, realizacja Karty Dużej Rodziny.
Z środków rządowych Ośrodek otrzymał dotację na realizację następujących zadań własnych i zleconych
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Gminie: specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób zaburzonych psychicznie, zasiłki
celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, zasiłki stałe wraz ze składką
zdrowotną, wynagrodzenia dla opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd.
Wykres poniżej przedstawia procentowy podział źródeł finansowania wykonywanych zadań w Ośrodku
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

śr. gminy
śr. rządowe dotacja

śr.rządowe
śr. budżetu UE

Środki własne gminy-16,63%; zadania zlecone-59,58%;
dotacja do zadań własnych-21,54%; budżet UE -2,25%

Z środków budżetu UE wypłacano wynagrodzenie 3 pracownikom socjalnych w ramach projektu
systemowego „ Czas na zmiany”, którzy realizują zadania ustawowe i pracują w rejonach
opiekuńczych. Projekt realizowany był po raz trzeci.

1. Zadania ustawy o pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2014
roku udzielił pomocy finansowej i przyznał świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych
( bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania) 540 rodzinom, o 13 rodzin więcej niż
w poprzednim roku sprawozdawczym (w rodzinach tych żyło łącznie 1372 osób ), w tym :
−
−

świadczenia pieniężne przyznane w ramach zadań zleconych 2 rodziny (liczba osób
w rodzinach: 10 osób)- ( o 7 rodzin mniej niż w poprzednim okresie),
świadczenia pieniężne przyznane w ramach zadań własnych 538 rodzin (liczba osób
w rodzinach: 1362 osoby ) o 20 rodzin więcej niż w poprzednim okresie.

Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy są: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka
choroba, niepełnosprawność. W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było
równocześnie kilka przesłanek, przedstawionych poniżej w tabeli.
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Powody przyznania pomocy w 2013 /2014 roku
Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

ubóstwo

418/421

1060/1036

bezrobocie

366/364

1074/1019

długotrwała lub ciężka choroba

124/124

249/248

niepełnosprawność

149/164

289/319

bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego

93/100

377/370

potrzeba ochrony macierzyństwa

56/ 49

277/ 229

alkoholizm

44/46

97/99

3/9

3/9

trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego

10/11

24

zdarzenie losowe

19/16

56/46

6/1

8/4

0

0

Powód trudnej sytuacji życiowej

bezdomność

przemoc w rodzinie
sieroctwo

W roku 2014 wszystkie osoby i rodziny otrzymujące pomoc finansową objęte były pomocą
w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny,
który jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej,
a pracownikiem socjalnym, która określa sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc wyłącznie w formie pracy socjalnej otrzymało 101 rodzin, liczba tej formy pomocy
wzrosła w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym o 33 rodziny. Liczba zawartych
kontraktów socjalnych wynosiła ogółem 17, które zostały podpisane z 20 osobami, z powodu
bezrobocia,
z powodu alkoholizmu, z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz z powodu niepełnosprawności.
W ramach zadań własnych i zleconych przyznano decyzją świadczenia 16 osobom więcej niż w
poprzednim okresie – tj. 841 osobom ( 538 rodzinom – 1362 osób w rodzinach). Przyznano decyzją
świadczenia z pomocy społecznej, na ogólną kwotę 1 518 123,- zł.
1. Zasiłki okresowe – ogółem 247 osób w 232 rodzinach (liczba świadczeń-1364) - na kwotę 426 653
– zł, w tym:
- z tytułu bezrobocia 168 osób w 161 rodzinach (1063 - liczba świadczeń ) na kwotę - 341 524 zł;
- z tytułu długotrwałej choroby – 19 osób w 19 rodzinach (71 liczba świadczeń) – 23 091, zł
- niepełnosprawności – 22 osoby (86 liczba świadczeń) – 23 164,-zł;
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- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego – 0 osób (0 świadczeń)- 0 zł;
- z innych przyczyn - 38 osób w 37 rodzinach (132 liczba świadczeń )-38 874,-zł.
W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba osób korzystających z zasiłków
okresowych o 46 beneficjentów, tj. 35 rodzin, kwota przyznanych świadczeń zmniejszyła się
o 24 263- zł. w tym:
- z powodu bezrobocia liczba świadczeniobiorców zmniejszyła się o 73 osoby,
- z tytułu długotrwałej choroby liczba świadczeniobiorców zmniejszyła się o 5 osób,
- z powodu niepełnosprawności liczba świadczeniobiorców bez zmian,
- z innych przyczyn - liczba świadczeniobiorców wzrosła o 10 osób, a kwota przyznanych w tym celu
zasiłków wynosiła o 6 668,- zł więcej niż w ubiegłym roku.
Liczba osób objęta pomocą, którym zrealizowano wypłatę zasiłku okresowego z tytułu bezrobocia
spadła w porównaniu z rokiem 2013 i przedstawiała się następująco :
- poniżej 1 roku – 51 osób, w 2014 r - 34 osób
- od 1 do 2 lat – 14 osób, w 2014 r -10 osób
- od 2 do 3 lat – 20 osób, / w 2014 r. -15 osób
- 3 lata i dłużej – 198 osób / w 2014 r – 137osób
Osoby długotrwale korzystające z zasiłku okresowego stanowią liczbę 137. W przeciągu ostatnich lat
sukcesywnie spada liczba beneficjentów korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia.
Podejmowane działania przez pracowników socjalnych, dzięki którym osoby korzystające z pomocy
społecznej nabywają dodatkowych i nowych kwalifikacji, realizują indywidualny program
zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej Gminy, podejmują dorywcze prace sezonowe,
przyczyniają się do poprawy i przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, które skutkuje wyjściem z
pomocy społecznej na stałe lub okresowo.
2.Usługi opiekuńcze – 20 osób; w tym specjalistyczne 1 osoba ( razem 28 704 świadczenia) –
wydatkowana kwota - 28 704 zł.
W porównaniu z rokiem ubiegłym o 8 osób zwiększyło się zapotrzebowanie na tę formę pomocy
społecznej, a kwota wydatków z budżetu gminy wzrosła o 6 373, zł . Usługi opiekuńcze realizowały
osoby posiadające przygotowanie merytoryczne, zatrudnione w tut. ośrodku na podstawie umówzleceń. Dodatkowo od grudnia 2012 r. Ośrodek nawiązał współpracę z Centrum Integracji Społecznej
Gminy Kłodzko, które rozpoczęło wykonywać zwykłe usługi opiekuńcze w oparciu o osoby biorące
udział w zajęciach Centrum. W 2014 r. przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
realizowane były usługi opiekuńcze dla 8 osób, natomiast w 2014 roku dla 20 osób.

2. Zasiłki celowe na pokrycie zdarzeń losowych przyznano dla 7 rodzin – 13 600,- zł.
W porównaniu z rokiem ubiegłym 3 rodziny więcej poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych i
wypłacone zasiłki wzrosły o kwotę 5600 zł.
- sprawiono pochówek 3 osobom na kwotę – 7374,-zł. Śr. koszt pochówku wynosił śr. 2458,- zł.

5

- zasiłki celowe i w naturze – otrzymało 214 osób –kwota- 72 603,-zł ( w tym zasiłki celowe na
żywność)
w tym: zasiłki celowe specjalne 20 osób – 9 768,-zł
W 2014 roku zwiększyła się liczba otrzymujących zasiłki celowe o 25 rodzin i o 4 rodziny,
otrzymujących celowe zasiłki specjalne. Jednak ogółem kwota świadczeń w porównaniu z rokiem
2013 zmniejszyła się o 28 945,- zł
W ramach realizacji Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki wypłacono zasiłki celowe na dla 13 beneficjentów ostatecznych na kwotę – 34.858,90 zł
w okresie od marca do grudnia 2014 r.
4.Domy Pomocy Społecznej
Ośrodek w 2014 r. poniósł odpłatność za pobyt 8 podopiecznych w domach pomocy społecznej.
w tym:
DPS Ludwikowice
3 osoby
DPS Opolnica
1 osoba
DPS Bystrzyca Kłodzka
3 osoby
DPS Nowa Ruda
1 osoba
Koszt roczny ponoszonych opłat za d. p. s. za 8 osób wyniósł 188 607,-zł.przy czym w miesiącu
sierpniu 2014r. zmarł 1 mieszkaniec DPS w Bystrzycy Kłodzkiej. Na koniec okresu sprawozdawczego
w domach pomocy społecznej przebywa 7 mieszkańców gminy.
Wydatki gminy wzrosły o 5 848, zł, w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.
Każdego roku, decyzją Starosty Kłodzkiego od lutego każdego roku zwiększa się średniomiesięczny
koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, średnio o 2,85 % , wobec czego
wzrastają koszty ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej
5. Zasiłki stałe otrzymało 147 osób o 6 więcej niż w poprzednim roku ( liczba rodzin 146, liczba osób
w rodzinie 198 ) w kwocie – 634 536 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za
zdrowotne dla 147 osób ( liczba składek należnych 1389 ) w wysokości – 56 894 zł.
6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 2 osoby, w tym 1 dziecko
(liczba rodzin 2, liczba osób w rodzinach -10) na kwotę – liczba świadczeń- 563, na kwotę 28 150,- zł.
7. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd4 opiekunów, liczba dzieci - 18 dzieci, które przebywają w ZOL w Piszkowicach, którym przyznano
świadczenia (47 świadczeń )na kwotę- 23 400,-zł.
7. Budżet Programu Rządowego „ Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w porównaniu z rokiem
2013 był mniejszy o 88523 zł i wynosił 373 099,- zł: w tym:
środki własne – 149280 zł,
dotacja – 223819 zł.
Rzeczywista liczba osób objętych programem wzrosła o 94 osoby i ogółem wyniosła 762 osoby,
w tym: 198 (+ 82) dzieci do 7 roku życia , 332 (+93) – uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad
gimnazjalnej, pozostałe osoby – 223
Pomoc w formie posiłków nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego otrzymało
28 dzieci, liczba posiłków - 2193 śr. koszt posiłku 6,75 zł, kwota ogółem 14801,- zł
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zasiłki celowe na zakup żywności przyznano ogółem 369 rodzinom, w tym rodzinom z dziećmi
do 7 r.ż. – 64, rodzinom z dziećmi do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -100,
pozostałe, którym przyznano świadczenie to 205 osób.
Obniżenie kosztów związanych z realizacją programu, to zakończenie w 2013 roku poprzedniego
Rządowego Programu, w ramach którego gminy otrzymywały środki z budżetu państwa na pokrycie
kosztów dowozu posiłków do szkół oraz doposażenia stołówek szkolnych. W ramach nowego
Programu gmina nie ma możliwości dofinansowania zadań jak wyżej.
-

8. Wydano 6 decyzji na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn.
zm.) potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu państwa
na okres 90 dni dla osób, które z różnych powodów nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których
dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:
- dla osoby samotnie gospodarującej - 542zł,
- dla gospodarstw domowych wieloosobowych na osobę w rodzinie - 456 zł , przy jednoczesnym
wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej.
W ramach zadań zleconych przyznano 2 osobom specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota świadczeń 25775,-zł.
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną dla 7 osób –
kwota świadczeń 11500,-zł,
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd dla 4
opiekunów - kwota świadczeń 14323 zł.
Podejmowane działania środowiskowe
Problemy społeczne, sytuacje kryzysowe i niezaradność powodują konieczność rozbudowania
zakresu usług ponad te, które gwarantuje ustawa o pomocy społecznej. Stwarza to możliwość
rozwijania własnej inicjatywy i pomysłowości pracowników , a także daje szansę uaktywnienia się
w środowisku lokalnym. Problemy te Ośrodek Pomocy Społecznej rozwiązuje, realizując pomoc
w formie pracy socjalnej. W roku 2013 tutejszy Ośrodek wzorem lat ubiegłych podejmował szereg
działań ukierunkowanych na pomoc mieszkańcom Gminy
w pokonaniu trudnych sytuacji
życiowych. Ośrodek realizował zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do przedmiotowych zadań pracowników socjalnych należy monitorowanie sytuacji rodzin oraz
praca z rodziną w której jest założona Niebieska Karta.
W roku sprawozdawczym pracownicy socjalni przeprowadzili 1272 wywiady środowiskowe
obligatoryjne. Przeprowadzali również rodzinne wywiady środowiskowe i wywiady alimentacyjne na
potrzeby innych instytucji, wywiady celem opisu w karcie informacyjnej na potrzeby Urzędu Gminy
Kłodzko, wywiady dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Towarzystwa Społecznego Razem –
na potrzeby pieczy zastępczej oraz wywiady na potrzeby Środowiskowego Ośrodka Wsparcia w
Kłodzku. Ośrodek składał wnioski do Sądu Rodzinnego o przydzielenie kuratora, sporządzał okresowe
informacje dotyczące rodzin biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej oraz
sporządzał opinie o rodzinach ubiegających się o pieczę zastępczą. Przeprowadzano wywiady
środowiskowe do przyznania i wypłaty zasiłku dla opiekunów- 52 wywiady, do przyznania
specjalnych zasiłków opiekuńczych – 16. Interwencyjne wyjazdy w teren odbywały się 44razy, w tym
wyjazdy w godzinach wieczornych.
W roku sprawozdawczym wielokrotnie kontrolowano
wszystkie rodziny z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi i z dysfunkcjami.

7

W Ośrodku oferowano osobom pomoc w poszukiwaniu pracy, udzielano poradnictwa z zakresu
umiejętności poruszania się po rynku pracy, pomagano w przygotowywaniu dokumentów
aplikacyjnych – listów motywacyjnych i życiorysów. W stałym kontakcie było około 20 osób
poszukujących pracy. Ośrodek współpracował z Urzędem Gminy i Powiatowym Urzędem Pracy w
Kłodzku w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych, które wykonywało łącznie 4 osoby,
korzystające z pomocy społecznej w okresie od kwietnia do września. Pracownicy socjalni pomagali
w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania skierowania i umieszczenia w zakładach
opiekuńczo – leczniczych, w przyznaniu orzeczenia o niepełnosprawność, renty socjalnej i innych
dokumentów niezbędnych do pracy z rodziną. Wytypowano 14 dzieci z rodzin wielodzietnych na
kolonie letnie.
Dzięki pozyskaniu środków finansowych od sponsorów, artykułów spożywczych oraz pomocy
środowisk lokalnych pracownicy socjalni zorganizowali w Ołdrzychowicach Kłodzkich Wigilię
Bożego Narodzenia dla ponad 100 osób, w której uczestniczyli osoby korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej, w tym rodziny wielodzietne, samotne matki, osoby starsze. Dzieci będące na
kolacji wigilijnej otrzymały paczki świąteczne.
W Starym Wielisławiu i w Piszkowicach zorganizowano okolicznościowe imprezy Mikołajkowe
dla dzieci. Prezenty z okazji „Mikołaja” otrzymało około 50 dzieci. Ośrodek współpracował
z Wolontariuszami ze Szkolnego Koła „Caritas” z Gimnazjum Publicznego im. St. Reymonta w
Kłodzku pod nadzorem nauczycieli, którzy oprócz dużego zaangażowania w przygotowanie
prezentów przygotowali również ciekawe przedstawienia mikołajkowe
dla dzieci.
W zorganizowaniu zabawy pomagali Sołtysi i Rada sołecka wsi Piszkowice i Stary Wielisław, Koło
Gospodyń Wiejskich z Piszkowic i Ksiądz Proboszcz ze Starego Wielisławia. Sponsorami prezentów
dla dzieci byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, Gimnazjum Publicznego
im. St. Reymonta w Kłodzku, Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku, Szkoły
Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej, Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, Szkoły
Podstawowej w Ołdrzychowicach. Pracownicy socjalni zgłosili 7 rodzin do Ogólnopolskiej Akcji
„Szlachetna Paczka”, rodziny otrzymały ubrania, żywność, obuwie, sprzęt AGD( lodówka, piecyk),
meble (łóżko) oraz przybory szkolne.
W Ośrodku pomocy prowadzona jest zbiórka odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego
i innych rzeczy, które są przekazywane dla potrzebujących. Podjęte działania pozwalają na
zabezpieczenie rodzin potrzebujących wsparcia w pomoc rzeczową.
Z chwilą zmiany siedziby Ośrodka do Kłodzka na ul. Łużycką 7, od poniedziałku do piątku
kontynuuje się współpracę z Piekarnią Kajzerka, która dostarcza pieczywo dla osób najbardziej
potrzebujących. Piekarnia Kajzerka wspomaga również wiele okolicznościowych imprez
organizowanych przez Ośrodek, dostarcza ciasta, pączki.

Współpraca z Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko.
W 2014 roku Ośrodek realizując współpracę z Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
i Centrum Integracji Społecznej z Krosnowic skierował do Centrum Integracji Społecznej Gminy
73 osoby i pozytywnie zaopiniował decyzje kierowników CIS, wszystkim osobom objętym
indywidualnym programem reintegracji. Ośrodek zawarł z CIS kolejne porozumienie w 2014 r.
i zleca wykonywanie usług opiekuńczych dla beneficjentów pomocy społecznej. C I S zgodnie
z porozumieniem realizował usługi opiekuńcze dla 9 osób w miejscu zamieszkania. Cena za 1 godz.
usługi wynosi 6,-zł. Ogółem za wykonanie zadania zapłacono łącznie kwotę – 8450 zł.
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Projekt systemowy pn. „Czas na zmiany”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt systemowy w ramach PO KL pn. „ Czas na zmiany” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kontynuowany w 2014 r. zgodnie z
umową nr UDA-POKL.07.01.01-02-080/12-02 z dnia 29-05-2013 r W ramach projektu Ośrodek
otrzymał środki w wysokości 191.957,07 zł. Wkład własny gminy do przedmiotowego projektu
wynosi 34.858,90 zł, który stanowią zasiłki celowe dla 13 uczestników projektu, wypłacone w okresie
od marca do grudnia 2013 r. Średnio 1 osoba otrzymała pomoc w postaci zasiłku celowego w
wysokości 2682,-zł., miesięcznie ok. 207,-zł. Wszystkim uczestnikom projektu od marca do grudnia
2014 roku wypłacono zasiłki okresowe. W trakcie kursów i szkoleń zapewniono każdego dnia
catering oraz obiad.
Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych lub umożliwienie ich
zdobycia osobom długotrwale bezrobotnym korzystających z pomocy społecznej, a także ochrona
tych osób przed wykluczeniem społecznym i integracja ze społeczeństwem. W projekcie brało udział
12 beneficjentów pomocy społecznej. Na podstawie skierowania potwierdzonego przez pracownika
socjalnego Urząd Pracy wyrejestrował uczestników Projektu z ewidencji bezrobotnych.
Na realizację 13 kontraktów socjalnych w ramach aktywnej integracji przeznaczono ogółem
kwotę 54199,00, tj. 4169,- zł. na 1 beneficjenta. Poprzez kontrakt socjalny, zawarty ze wszystkimi
uczestnikami przeprowadzono następujące warsztaty:
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 13
- Warsztaty terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin i osób- 13
- Kurs obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych - 13
- Kurs Pielęgnacja i aranżacja terenów zielonych - 13
- Kurs Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawą języka niemieckiego- 11
- ABC działalności gospodarczej -13
- Prawo jazdy kat. B – 9
- Kurs Technik prac remontowo-wykończeniowych w budownictwie -2
- Pracownik obsługi ruchu turystycznego z elementami jezyka angielskiego - 13

W ramach realizacji projektu zostało zatrudnionych 3 pracowników socjalnych. Koszt zatrudnienia
w 2014 r. wyniósł 89.629,54 zł.
Podsumowując realizację 3 letniego projektu systemowego, którym objęto ogółem 35 osób
należy stwierdzić, iż

na dzień składania niniejszego sprawozdania

12 uczestników podjęło

zatrudnienie, 9 uczestników usamodzielniło się i nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
1 osoba zmarła. Dzięki prowadzonym w ramach projektu kursom na prawo jazdy kat. B – 4 osoby
zdobyły uprawnienia do prowadzenia samochodu. Uczestnicy projektu systemowego pozyskali
dodatkowe kwalifikacje, dzięki którym stali się atrakcyjniejsi na rynku pracy. Zwiększyli poczucie
własnej wartości, co ma ogromne znaczenie w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
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i marginalizacji społecznej. Pozostałe 13 osób korzysta nadal ze świadczeń pomocy społecznej, jednak
nastąpiła znaczna zmiana w ich samoocenie, podejmowaniu działań na rzecz rodziny, współpracy
z pracownikiem socjalnym i instytucjami. Są bardziej otwarci na potrzeby środowisk lokalnych
i chętniej włączają się w prace społeczne ( wigilie, mikołajki itp.).

II. Zadania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
W 2014 r. Ośrodek pokrywał należności z tytułu ponoszonych kosztów utrzymania za 41 dzieci,
w tym: w instytucjonalnej pieczy zastępczej 31 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych 10
dzieci.
W 2014 r. decyzją Sądu Rodzinnego umieszczono 8 dzieci, w tym:
- 1 dziecko nowonarodzone, matka zrzekła się praw do dziecka i dziecko w krótkim czasie ( 5 m-cy)
przekazane do adopcji- gmina nie ponosi już kosztów pieczy.
- 1 dziecko - 17 lat w konflikcie z rodzicami samodzielne opuścił dom rodzinny i poszedł do domu
dziecka. Umieszczenie spowodowane było nie realizowaniem obowiązku szkolnego oraz trudnościami
w komunikacji i konfliktem z rodzicami biologicznymi. Rodzice – niski poziom intelektualny. Nadal
przebywa w pieczy zastępczej instytucjonalnej ( Dom Dziecka w Bardzie).
- 3 dzieci - dziewczynki w wieku 13 lat, 17 lat i 17 lat, w związku z przeżywanym „buntem
nastolatek”, ucieczek z domu, opuszczaniem szkoły, a przede wszystkim konfliktem z rodzicami,
którzy prawidłowo wykonywali obowiązki opiekuńczo – wychowawcze nie akceptując postępowania
nastolatek, postanowieniem Sądu zostały umieszczone w pieczy zastępczej. 1 z dziewcząt powróciła
do domu zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego i piecza została zakończona. Pozostałe 2
dziewczynki pozostają nadal w pieczy.
- 1 dziecko - 17 lat dziewczynka została umieszczona w rodzinnej pieczy zastępczej z powodu
nieuleczanej choroby matki. Powróciła do domu – gmina nie ponosi kosztów.
- 1 dziecko -15 lat chłopiec umieszczony w domu dziecka . Sądownie uregulowana sytuacja dziecka,
ojciec przebywa za granicą, macocha zrzekła się opieki. Chłopiec nadal przebywa w pieczy.
- 1 dziecko – 14 lat dziewczynka – rodzice w trakcie terapii leczenia uzależnień z incydentami
przerywania abstynencji, postanowieniem Sądu Rodzinnego dziecko umieszczone w spokrewnionej
rodzinie zastępczej u babci, gdzie nadal przebywa.
8 dzieci powróciło do domu rodzinnego, przy czym 5 dzieci w związku z incydentem nadużycia
alkoholu przez matkę, ponownie w grudniu 2014 roku zostały umieszczone w pieczy zastępczej, 1
dziecko zostało przysposobione i w 4 przypadkach piecza została zakończona –3 dzieci powróciło do
rodziców biologicznych i 1 dziecko nie kontynuowało nauki i piecza została zakończona.
Reasumując powyższe należy zaznaczyć iż w 2 rodzinach program naprawczy prowadzony przez
asystenta i pracownika socjalnego ponad rok, przyniósł oczekiwane efekty i 8 dzieci ( 5+3) powróciło
do 2 rodzin biologicznych. W jednej z rodzin terapia leczenia uzależnienia alkoholowego okazała się
nieskuteczna i 5 dzieci zostało ponownie umieszczone w pieczy zastępczej.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina pokrywa koszty utrzymania za 33 dzieci przebywających w
pieczy zastępczej.
W 2014 r. odpłatność gminy wynosiła 10% ,30% i 50% ogółu kosztów ponoszonych przez
Powiat Kłodzki. Od drugiego roku pobytu dziecka placówkach opiekuńczo wychowawczych i
rodzinach zastępczych odpłatność wynosi 30%, a od trzeciego roku 50%.
Ogółem w tym rozdziale wydano ze środków własnych gminy 156.584,58 zł
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„Asystent rodziny”
W 2013 i 2014 roku w Ośrodku realizowany był program osłonowy „ Asystent rodziny” na
realizację, którego została przyznana dotacja w poprzednim okresie sprawozdawczym w wysokości
22 214,60zł., natomiast w 2014 roku – 38 238,-zł. W Ośrodku zatrudniono na umowę zlecenie 2
asystentów rodziny.
W 2014 roku Asystenci pracowali z 23 rodzinami. Zakończono z 9 rodzinami, w tym:
- w 4 rodzinach osiągnięte cele , w tym : – 1 dziecko powróciło z pieczy zastępczej do domu,
w
3 rodzinach udało się udało się wdrożyć plan naprawczy i zagrożenie zabrania dzieci zostało
oddalone,
- w 2 rodzinach praca Asystenta została zakończona, w tym w 1 rodzinie z 3 dzieci z powodu
unikania kontaktów i nie wpuszczania Asystenta do domu, pomimo wcześniej wyrażonej zgody
zaprzestano współpracy. Dzieci pozostają w domu rodzinnym –rodzina prawidłowo funkcjonuje, nie
ma zagrożeń. W 2-ej rodzinie dziecko pozostaje w pieczy zastępczej, matka nie kontaktuje się z
dzieckiem mimo chęci odzyskania, nie zamieszkuje na terenie Gminy Kłodzko. Pomimo deklarowanej
pomocy matce, przez tutejszy Ośrodek w celu odzyskania dziecka ( 4 lata), matka nie wykazała
najmniejszej chęci współpracy. Zmienia miejsca zamieszkania, nie kontaktuje się z Ośrodkiem.
Ośrodek stoi na stanowisku , aby wdrożyć procedurę adopcyjną ( dziecko pozostaje 16 miesięcy w
pieczy),
- w 2 rodzinach dwójka dzieci ( 4 lata i 1 rok )pozostaje nadal w pieczy zastępczej – matki
nadużywają alkoholu, nie podejmowały terapii, unikały kontaktów z Asystentem. W jednym
przypadku matka stara się zmienić swoją sytuację, podjęła indywidualny program zatrudnienia w
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko, ma dłuższe okresy abstynencji, jednak nie kontaktuje
się z dzieckiem przebywającym w domu dziecka od urodzenia ( brak więzi emocjonalnej z dzieckiem).
Małe szanse na odbudowę prawidłowych relacji- rodzic dziecko. W przypadku drugiej matki są
prawidłowe więzi emocjonalne, odwiedza dziecko. Warunkiem zmiany postanowienia Sądu jest
zamknięte leczenie odwykowe. Praca z asystentem prowadzona była przez 10 miesięcy. Asystent
rodziny wykorzystał wszelkie metody wsparcia i mobilizacji matki do zmiany stylu życia, jednak ta
zaprzestała współpracy i unikała z nim kontaktów. Dopóki matka sama nie upora się z problemem
alkoholowym, nie jest zdolna do sprawowania opieki nad dzieckiem. Istnieje prawdopodobieństwo
odzyskania dziecka, jednak proces pracy z matką jest długofalowy. Ośrodek podjął starania o
przymusowe leczenie stacjonarne. Praca socjalna z matką jest kontynuowana przez pracownika
socjalnego, w celu nakłonienia do podjęcia leczenia,
- w 1 rodzinie praca Asystenta okazała się bez celowa, ponieważ matka nadużywająca alkoholu
porzuciła rodzinę, zmieniła miejsce zamieszkania, założyła nową rodzinę i nie kontaktuje się z
dzieckiem. Ojciec należycie sprawuje funkcje opiekuńczo-wychowawcze. Dziecko zadbane,
systematycznie uczęszcza do szkoły, wzorowa uczennica, nie sprawia problemów wychowawczych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
W ramach programu pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym poniesiono wydatki z
następujących tytułów:
1. Stypendia
2. Zasiłki szkolne
3. Obsługa programu
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Program finansowany jest w 80% z dotacji Kuratorium i 20% wkładu JST.
Zgodnie z art.90d ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004 nr 256, poz.2572) „Stypendium szkolne nie
może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) i nie może
przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.”
Do 2013 roku kwota stypendium wynosiła 84,80 = 106,00 zł x 80%, natomiast od stycznia 2014 r.
kwota stypendium została zwiększona o 40% i wynosi - 118,72zł.
Zasiłki szkolne wypłacono dla 8 uczniów w ilości 8 zasiłków.
Stypendia wypłacono dla 244 uczniów w ilości 2.145 zasiłków.
Wydano ze środków własnych gminy - 62.675,94 zł, dotacja - 220.127,23 zł.
Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2013/2014 wynosiła
270, liczba przyznanych stypendiów szkolnych 261.
Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 wynosiła
271 , liczba przyznanych stypendiów szkolnych 244.
Liczba złożonych wniosków o zasiłki szkolne w 2013 roku – 5, w 2014 roku – 8. Wszystkim przyznano
zasiłek szkolny.
III. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone
Ośrodek realizuje w ramach zadania obsługę przyjmowania wniosków o wydanie karty dużej rodziny.
Wydatki stanowi jedynie koszt obsługi zadania tj. 482,22 zł.
W 2014 roku złożono 56 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karty Dużej Rodziny wydano
185 członkom rodzin wielodzietnych, z tego 60 rodzicom i 125 dzieciom.
IV. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Zadanie zlecone realizowane przez 3 pracowników, w tym 2 do obsługi świadczeń rodzinnych i 1
pracownik do obsługi funduszu alimentacyjnego.
Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco i w 2014 roku wynosiły ogółem :
4.822.604,40zł

l. p.
1
2
3
4

Budżet [zł]
3.429.050,22
559.468,67
834.085,51
4.822.604,40

Zadania
Świadczenia rodzinne
Zasiłek dla opiekunów
Fundusz alimentacyjny
Razem

Świadczeniami rodzinnymi objętych było 898 rodzin
Składki emerytalno- rentowe opłacane były za 118 osób
Fundusz Alimentacyjny – 193 uprawnionych dzieci.
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Ogółem w tym rozdziale wydano:
- ze środków na zadania zlecone - 4.822.604,40 zł
- ze środków własnych gminy 0,00 zł
W 2014 r . przywrócony został zasiłek dla opiekuna. W ramach tego zadania wypłacono wraz z
odsetkami zaległe zasiłki za okres od lipca 2013 r. do maja 2014 r. Od maja 2014 r. zasiłek ten
wypłacany jest na bieżąco.
W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 111 jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka,
na łączną kwotę 111.000 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
Wykonanie [zł]
57.137,92

Zadania
składki zdrowotne i składki emerytalno-rentowe od
świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 57.137,92 zł z tytułu pobierania
zasiłku dla opiekuna (67 osób), specjalnego zasiłku opiekuńczego ( 10 osób) i świadczenia
pielęgnacyjnego (62 osoby). Składki opłacono za 139 osób.

ŚWIADCZENIA
OPIEKUŃCZE/składki

67 osób
pobiera zasiłek dla
opiekuna

10 osób
pobiera specjalny
zasiłek opiekuńczy

62 osób
pobiera świadczenie
pielęgnacyjne

Składki emerytalnorentowe

opłacamy za 54
osoby

opłacamy za 10 osób

opłacamy za 55 osób

Składki zdrowotne

opłacamy za 60 osób

opłacamy za 10 osób

opłacamy za 57 osób

Świadczeniami rodzinnymi objęto 898 rodziny (w 2013r.-963 rodzin) – 3.120.800,00 zł
Składki emerytalno- rentowe opłacane były za 139 osób (121 osób-2013r)–57.137,92 zł
Fundusz Alimentacyjny – 193 dzieci- ( 210-2013r )uprawnionych dzieci – 780.489,00 zł
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Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2014 roku

LICZBA
Rodzin/św
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA
ŚWIADCZEŃ W
ZŁ

I. ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI
1.

Zasiłki rodzinne

898

1.173.118

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

2.1.

Urodzenia dziecka

62

62000

2.2.

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

337św

130200

2.3.

Samotnego wychowywania dziecka

769św

133990

2.4.

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

929św

68500

2.5.1.

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5
roku życia

291św

17460

2.5.2.

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej
5 roku życia

638św

51040

2.6.

Rozpoczęcia roku szkolnego

724św

72400

2.7.

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania:

1595św

82630

2.7.1.

Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w
miejscowości, w której znajduje się szkoła

72św

6480

2.7.2.

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości, w której znajduje się szkoła

1523św

76150

2.8.

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

1598św

127840

3.

Zasiłki pielęgnacyjne

4793św

733482

4.

Świadczenia pielęgnacyjne

684św

503664

5.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

111

111000

6.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osób

7.

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 57 osób

66św
679 św

32976
135800
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Zadanie realizowane było przez 3 pracowników, w tym 2 etaty do obsługi świadczeń rodzinnych i 1
etat do obsługi funduszu alimentacyjnego. Świadczeniami rodzinnymi objętych było 898 rodzin
Składki emerytalno- rentowe opłacane były za 139 osób. Fundusz Alimentacyjny – 193 uprawnionych
dzieci.
W 2014 roku zmniejszyła się liczba rodzin pobierająca zasiłki rodzinne o 71 rodziny. Powodem
mniejszej liczby świadczeniobiorców było np. uchylenie decyzji ze względu na zaprzestanie nauki w
szkole, brak kontynuacji orzeczeń o niepełnosprawności, przekroczenia kryterium dochodowego i
zakwalifikowanie się do pobierania świadczeń rodzinnych. Ponadto znaczna ilość nie złożyła
wniosków.
W roku 2014 odwołania od decyzji złożyło 10 osób, w 9 przypadkach decyzje organu I- szej instancji
utrzymano w mocy, 1 sprawę uchylono przez SKO.
Ogółem na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie
społeczne oraz obsługę zadań wydatkowano kwotę w wysokości 3.429.050,22 zł.
V. Dane dotyczące realizacji postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
Dłużnicy z terenu gminy – 335
Wnioski o odebranie prawa jazdy – 69 dłużników ,
Wnioski do prokuratury o uporczywe uchylanie się od alimentacji – 69 dłużników .
Wpłaty od dłużników alimentacyjnych wyniosły w roku 2014 ogółem 146.321,84zł., z tego:
-dochody do budżetu państwa 60%i80%- 68.287,60 zł,
-przekazane na dochody własne gminy wierzyciela (40%) – 13.689,99zł.,
-przekazane na dochody własne gminy dłużnika - 15.109,65 zł.
-otrzymane od innych gmin (20% jako organ właściwy dłużnika) - 11.748,11 zł.
- 20% dla innych gmin 12.686,13 zł.
Dokonane wpłaty na zaliczkę alimentacyjną – 10.673,57 zł ( 50% budżet państwa/50% j.s.t.).
Należności w wysokości 107.907,39 zł. wygasły z powodu śmierci 6 dłużników.
V. Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku
Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko zatrudnionych
było 18 osób. W liczbie zatrudnionych są:
- kierownik - 1 etat
- główny księgowy - 1 etat,
- księgowa – 1 etat
- 4 etaty - w sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz prowadzonych
postępowań w zakresie dłużników alimentacyjnych,
- 8 etatów - terenowi pracownicy socjalni ( w tym 3 zatrudnionych z środków pozabudżetowych –
w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany” ,
- 2 ¾ etatu – w sekcji świadczeń pomocy społecznej
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- ¼ etat - to samodzielne stanowisko ds. kadr
- 1 etat - stanowisko ds. spraw administracyjnych, obsługi klienta i sekretariatu
oraz na umowę zlecenie - 2 asystentów rodziny, radca prawny, informatyk, pomoc sekretariatu i
sprzątaczka - 2 osoby realizujące program integracyjny w Centrum Integracji Społecznej Gminy
Kłodzko.
VI. Potrzeby
Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów
społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji
rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy oraz dane
przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej, a także analiza
zasobów Gminy w sferze socjalnej (kadrowych i instytucjonalnych).
W związku z powyższym, Ośrodek Pomocy Społecznej
potrzeby w zakresie pomocy społecznej:

określa następujące, najważniejsze

podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej;
poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz zawodowej –
osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi w oparciu
o projekty dofinansowywane z funduszy europejskich oraz przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej;
wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania
dzieci, poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach i konsultacji psychologicznych i
pedagogicznych;
zatrudnienie psychologa do pracy z rodzinami, w których wystąpiła sytuacja kryzysowa, odebrano
dzieci, występuje przemoc, dysfunkcja opiekuńczo- wychowawcza powodująca zagrożenie odebrania
dzieci i umieszczenia w pieczy zastępczej;
zatrudnienie na umowę o pracę asystenta rodziny.
Obszarem wymagającym szczególnej uwagi w najbliższych latach jest wsparcie dla osób starszych z
terenu naszej gminy. Należy pamiętać o tendencjach demograficznych, które nieubłagalnie wskazują
na fakt starzenia się naszej społeczności lokalnej. To generuje potrzebę zintensyfikowania działań w
obszarze pomocy dla osób starszych (szczególnie samotnych, chorych, niesamodzielnych), aby jak
najdłużej utrzymać ich prawidłowe funkcjonowanie w miejscu zamieszkania. Wydatki gminy na pobyt
osób starszych w Domach Pomocy Społecznej corocznie wzrastają, tymczasem warto zaznaczyć, iż
wsparcie instytucjonalne powinno być ostatnim ogniwem pomocy osobom starszym (po
wykorzystaniu wszelkich możliwości utrzymania osoby w jej dotychczasowym środowisku). Działania
gminy powinny być zatem ukierunkowane na wsparcie osób starszych w aktualnym środowisku
zamieszkania poprzez m.in.:
rozwój pomocy w formie usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby starszej.
Potrzeby mieszkańców gminy są znacznie większe. Prócz realizacji w części usług opiekuńczych przez
CIS, nie ma w gminie żadnej alternatywnej formy pomocy - np. prywatnej agencji opiekuńczej, lub
spółdzielni socjalnej świadczącej pomoc usługową. Warto zatem rozważać kwestię utworzenia np.
przez organizacje pozarządowe, przy współudziale gminy, spółdzielni socjalnej, działającej w tym
zakresie, która mogłaby stanowić dopełnienie wsparcia usługowego dla osób starszych,
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realizowanego przez OPS. W przypadku braku działań pod kątem spółdzielni socjalnej niezbędne jest
poszerzenie kadry opiekunek – realizujących indywidualny program zatrudnienia w Centrum
Integracji Społecznej;
podjęcie działań w celu aktywizacji osób starszych, by mogły spędzać wolny czas, rozwijając swoje
zainteresowania i pasje oraz poszerzać zakres kontaktów społecznych, poprzez wolontariat,
organizacje pozarządowe, kluby seniora. Takie działania służą przeciwdziałaniu ich izolacji
i marginalizacji społecznej oraz sprzyjają przedłużeniu okresu aktywności życiowej osób starszych. Ta
forma wsparcia jest również „tańsza” niż całodobowe wsparcie instytucjonalne. Atutem tego
rozwiązania jest utrzymanie osoby w znanym jej i akceptowanym przez nią środowisku lokalnym.
Należy podjąć kroki w celu aktywniejszego wykorzystania potencjału społeczności lokalnej
i
stwarzać warunki do powstawania organizacji pozarządowych. Rozwój III sektora umożliwi zlecenie
zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, zwiększając w ten sposób dostęp do usług i form
pomocy dla społeczności lokalnej. Tego typu działalność w zakresie polityki społecznej jest
rekomendowana w projekcie standardów dla pomocy społecznej.

Niniejsze sprawozdanie merytoryczne zostało opracowane w oparciu o sprawozdanie
roczne przekazane
Wojewodzie
Dolnośląskiemu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Sporządził: Kierownik Ośrodka
Małgorzata Pajor-Pijanowska
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