Opole Lubelskie, 14.03.2014 r.

INFORMACJA
o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
w roku 2013.
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania podzielone na własne
i zlecone. Realizuje także wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego. Budżet OPS w roku 2013 wyniósł 9.589.808,00zł.
Na dzień 31.12.2013 r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 497 rodzin,
w których 806 osób miało przyznane świadczenie. W ubóstwie pozostaje 87,32%
rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka. Bezrobocie dotyka 64,79%
środowisk, którym ośrodek udziela wsparcia. Z powodu długotrwałej lub ciężkiej
choroby z pomocy korzysta 54,93% rodzin, a dla 35,01% środowisk objętych
pomocą powodem wsparcia jest niepełnosprawność. Problem bezradności w
sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
dotyka 28,97% środowisk, a problem alkoholizmu prawie 11,87% rodzin
korzystających z pomocy.

I. Zadania własne :
1. Dożywianie
W 2013 r. objęto dożywianiem 332 dzieci, ze 161 rodzin. Na ten cel wydano kwotę
137.702,00 zł.
– Zespół Szkół Nr 1 w Opolu Lub.

97 dzieci
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– Zespół Szkół Nr 2 w Opolu Lub.

80 dzieci

– Szkoła Podstawowa w Skokowie

39 dzieci

– Szkoła Podstawowa w Niezdowie

16 dzieci

– Zespół Szkół w Kluczkowicach

34 dzieci

– Szkoła Podstawowa w Komaszycach

11 dzieci

– Szkoła Podstawowa w Pusznie Godowskim

5 dzieci

– Żłobek i Przedszkole Miejskie

5 dzieci

– pozostałe szkoły

45 dzieci

2. Zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.
Tą formą pomocy objęto w 2013 r. 13 osób. Koszt usług za 2013 r. wyniósł
68.387,00zł.
3. Zasiłki celowe.
Tą formą pomocy w 2013 r. objęto 332 rodzin na łączną kwotę 221.579,00 zł. Zasiłki
celowe przyznawano głównie na: zakup żywności, leków, odzieży, opału, wyprawek
szkolnych, opłaty za gaz i energię elektryczną oraz refundację kosztów wyżywienia
i pobytu w internatach i bursach.
W 2013 roku ze środków gminy wydatkowano kwotę 18.555,00 zł na sprawienie 6
pogrzebów dla zmarłych podopiecznych tutejszego Ośrodka oraz zasiłki celowe na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego:
– pożaru na kwotę 500,00zł, dla 1 rodziny pogorzelców;
– schronienie na kwotę 3.196,00 dla 3 osoby.
4.Koszty pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej:
W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił w domu pomocy społecznej 3
osoby, koszt pobytu 13 mieszkańców naszej gminy umieszczonych na stałe w domu
pomocy społecznej finansowany przez gminę wyniósł 206.409,00 zł.
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4. Zasiłki okresowe w 2013 r. przyznano dla 333 rodzin na łączną kwotę 837.639,00 zł.
Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację z środków Wojewody.
5. Zasiłki stałe w 2013 r. przyznano dla 89 osób na łączną kwotę 375.251,00 zł.

II. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Rodzaj świadczenia

Lp.
1.

zasiłki rodzinne

Liczba
świadczeń
23816

Kwota
2.379.259,00 zł

dodatki do zasiłku rodzinnego
2.

z tyt. urodzenia dziecka

109

109.000,00 zł

3.

z tyt. opieki na dzieckiem w okresie korzystania

410

157.948,00 zł

z urlopu wychowawczego
4.

z tyt. samotnego wychowywania dziecka i

-

-

utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
5.

z tyt. samotnego wychowywania dziecka

1049

181.770,00 zł

6.

z

1042

80.940,00 zł

1441

144.100,00 zł

3188

196.800,00 zł

3308

264.640,00 zł

153

153.000,00 zł

tyt.

kształcenia

i

rehabilitacji

dziecka

niepełnosprawnego
7.
8.

z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania

9.

z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka

Kwota wydana na zasiłki rodzinne z dodatkami wyniosła 3.667.457,00 zł. Fundusz
alimentacyjny wypłacono w wysokości 808.045,00 zł, liczba świadczeń 2211. Dzięki
podjętym działaniom przez tut. OPS, współpracy z komornikami udało się odzyskać od
dłużników

alimentacyjnych

kwotę

150.135,96

3

zł,

w

tym

spłata

funduszu

alimentacyjnego 140.677,01 zł, zaliczki alimentacyjnej 9.458,95 zł.
W systemie zarejestrowanych jest 164 dłużników alimentacyjnych. W 2013 roku wobec
67 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących poza terenem gminy Opola Lubelskiego
lub przebywa w Zakładzie Karnym w 67 przypadkach zostały wysłane wnioski do
organów właściwych dłużników o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
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dłużników

przebywa

zagranicą,

natomiast

u

6

dłużników

ustanowiono

przedstawicielstwo z uwagi na niemożność ustalenia miejsca zamieszczenia. 81
dłużników alimentacyjnych zamieszkuje na terenie gminy Opole Lubelskie wobec nich
podjęto następujące działania:
–

wysłano 90 wezwań do dłużników alimentacyjnych,

–

przekazano komornikowi sądowemu 33 informacji mających wpływ na
skuteczność prowadzonej egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,

–

z 33 dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny i
odebrano 33 oświadczeń majątkowych,

–

zobowiązano

8 dłużników

alimentacyjnych

do zarejestrowania

się w

Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, w przypadku
braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
–

w 29 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do PUP o podjęcie działań
zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,

–

złożono 36 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art.209 §1
Kodeksu Karnego, z tego Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w 26
przypadkach, w 8 umorzyła postępowanie, a w 8 przypadkach skierowała akt
oskarżenia do Sądu

–

do Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim skierowano 30 wniosków w
sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, z tego zostały
zatrzymane 2 prawa jazdy, a w 28 przypadkach umorzono postępowanie,

–

wydano 41 decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych
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III. Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia pielęgnacyjne zostały przejęte z zadań zleconych pomocy społecznej i są
kontynuacją zasiłków stałych na niepełnosprawne dzieci, przyznawane są osobom (na
których ciąży obowiązek alimentacyjny) z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie z wymaganymi wskazaniami oraz osobom legitymującym
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W 2013 roku Ośrodek wypłacił 1492 świadczeń na kwotę 793.265,00 zł. Dodatki do
świadczeń pielęgnacyjnych 258 świadczeń na kwotę 25.800,00zł
Zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 4710 świadczeń ośrodek wypłacił w kwocie
720.630,00zł.
Specjalne zasiłki opiekuńcze w liczbie 105 świadczeń ośrodek wypłacił na kwotę
52.240,00 zł.
Łącznie w dziale świadczeń rodzinnych 2204 decyzji, w tym 135 decyzji odmownych, w
sprawach o fundusz alimentacyjny wydano 400 decyzji, w tym 2 decyzja odmowna.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku wydatkował na:
–

składki na ubezpieczenie społeczne - 123.915,00 zł

–

koszty obsługi

- 183.919,00 zł

–

ubezpieczenie zdrowotne

-

67.475,00 zł

VI. Poza pomocą finansową świadczona jest pomoc w formie:

Pracy socjalnej polegającej na szeroko pojętym poradnictwie dla rodzin w
rozwiązywaniu wielu ich problemów, jak również na pomocy w załatwianiu spraw
urzędowych w innych instytucjach.


Pomocy w umieszczaniu w domach samotnej matki i schroniskach, domach pomocy
społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych.
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Interwencji w rodzinach na zgłoszenia samych zainteresowanych lub instytucji i osób
prywatnych.

W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej złożył do Sądu Rejonowego w Opolu
Lubelskim Wydział Rodzinny i Nieletnich 5 wniosków z prośbą o wgląd w sytuację
rodziny, 1 wniosków do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych z prośbą o przyjęcie
mieszkańców gminy Opole Lubelskie.
Pracownicy socjalni tut. Ośrodka w swojej pracy wykorzystują narzędzie pracy
socjalnej jakim jest kontrakt socjalny. W 2013 roku zawarli 20 kontraktów socjalnych,
których efektem była poprawa sytuacji materialnej bądź życiowej rodziny, lecz nie jej
usamodzielnienie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku zrealizował projekt systemowy pt.
„Praca – perspektywa lepszego jutra” realizowany na mocy umowy ramowej w ramach
Programu Kapitał Ludzki Nr umowy: POKL.07.01.01-06-090/08-08.
Projekt skierowany był do 20 osób bezrobotnych, w tym do 2 osób niepełnosprawnych w
wieku aktywności zawodowej bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej,
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym.

Wymieniona

wyżej

grupa

osób

charakteryzowała się niskimi kwalifikacjami zawodowymi lub ich całkowitym brakiem.
Osoby te były zniechęcone do podejmowania starań zmierzających do poprawy swojej
sytuacji zawodowej, miały trudności finansowe, brakowało im motywacji i bodźców do
działania. W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty twarde 20 osób zostało objętych kontraktami socjalnymi i uzyskało nowe kwalifikacje w
zakresie :
–

prawa jazdy kategorii B - 12 osób,

–

prawa jazdy kategorii C – 1 osoba,

–

operator wózków widłowych spalinowych i elektrycznych.– 1
osoba,

–

kosmetyczka z wizażem i stylizacja paznokci – 2 osoby,

–

sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych – 3 osoby,

–

trening psychologiczny - 20 osób,

–

doradztwo zawodowe - 20 osób.
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W ramach projektu jedna osoba została skierowana na staż na okres 3 miesięcy w
Ośrodku Pomocy Społecznej jako opiekunka środowiskowa.
Ponadto projekt przyczynił się do osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich dotyczących
zmiany postaw, poprawy umiejętności komunikacyjnych, rozwoju umiejętności
zarządzania czasem, wzrostu pewności siebie, podniesienia motywacji do podjęcia
działań zmierzających w kierunku aktywizacji zawodowej, podniesienia umiejętności
interpersonalnych i organizacyjnych.
Dofinansowanie

projektu

systemowego

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego wyniosło 117 695,10 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sześćset
dziewięćdziesiąt pięć złotych i 10/100). Wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w
Opolu Lubelskim wynosi 13 807,80 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset siedem
złotych i 80/100). W ramach projektu 2 osoby niepełnosprawne otrzymały laptopy.
Posiadanie własnego komputera ułatwi tym osobom aktywne poszukiwanie pracy jak
również umożliwi znalezienie pracy na rozwijającym się rynku telepracy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim współpracuje ze wszystkimi
instytucjami na terenie gminy tj. między innymi: ze szkołami, ośrodkami zdrowia,
policją, Kościołem, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Abstynenta
Jutrzenka, Akcją Katolicką, PCPR, Sądem Rejonowym, Kuratorami Zawodowymi i
Społecznymi. Współpraca polega na wymianie informacji i podejmowaniu wspólnych
działań mających na celu pomoc dziecku i rodzinie tj. stworzeniu systemu. Pracownicy
OPS dość często interweniują wspólnie z pedagogami szkolnymi ale także
dzielnicowymi.
OPS zbiera i rozdaje dary rzeczowe, zebrane w ramach akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę” zorganizowanej wspólnie z Opolskim Centrum Kultury w Opolu
Lubelskim, Żłobkiem i Przedszkolem Miejskim oraz Punktem Przedszkolnym
„Promyczek”. W 2013 roku pracownicy OPS zrobili 22 paczek żywnościowych i
przekazali je dzieciom z najuboższych rodzin – podopiecznym tut. OPS.
Ośrodek Pomocy Społecznej pomagał Akcji Katolickiej oraz Polskiemu Czerwonemu
Krzyżowi w opiniowaniu i wydawaniu żywności pochodzącej z Banku Żywności w
ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
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Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej zgodnie ze swoimi kompetencjami udzielają darmowego specjalistycznego poradnictwa.
Ponadto Dyrektor jak i pracownicy socjalni podczas otwartych dni organizowanych przez
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim jak i Klub Abstynenta Jutrzenka pełnili dyżury podczas, których także udzielali bezpłatnego poradnictwa.
W Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudniony asystent rodziny, asystent osób
niepełnosprawnych, psycholog i logopeda. Asystentem rodziny w roku 2013 było objęte
7 rodzin. Asystentem osób niepełnosprawnych w roku 2013 było objęte 2 rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wydał 2460 decyzji przyznających
pomoc w tym:
–

zasiłki celowe

–

zasiłki stałe

–

zasiłki okresowe

- 886

–

dożywianie

-

275

–

usługi opiekuńcze -

13

-

1254

32

oraz 351 decyzji odmownych:
–

zasiłki celowe

-

315

–

zasiłki stałe

-

2

– zasiłki okresowe

-

30

– dożywianie

-

4
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