Opole Lubelskie, 01.07.2015 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 2014

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania podzielone na własne i zlecone.
Realizuje także wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Budżet OPS w roku 2014 wyniósł 10.108.012,01zł.

POMOC SPOŁECZNA
Na dzień 31.12.2014 r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 521 rodzin, w
których 833 osoby miały przyznane świadczenie. Rodziny w tut. OPS korzystały ze
świadczeń z powodu:
 ubóstwa - 86,56% rodzin
 bezrobocia - 62% rodzin
 długotrwałej lub ciężkiej choroby - 58,73% rodzin
 niepełnosprawności – 33,59% rodzin
 problemu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - 25,91% rodzin
 alkoholizm - 12,09% rodzin
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ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Dożywianie
W 2014 r. objęto dożywianiem 337 dzieci, z 169 rodzin. Na ten cel wydano
kwotę 131.657,00 zł.


Zespół Szkół Nr 1 w Opolu Lub.

100 dzieci



Zespół Szkół Nr 2 w Opolu Lub.

67 dzieci



Szkoła Podstawowa w Skokowie

46 dzieci



Szkoła Podstawowa w Niezdowie



Zespół Szkół w Kluczkowicach



Szkoła Podstawowa w Komaszycach

6 dzieci



Szkoła Podstawowa w Pusznie Godowskim

4 dzieci



Żłobek i Przedszkole Miejskie

5 dzieci



pozostałe szkoły

9 dzieci
38 dzieci

62 dzieci

Zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych
Tą formą pomocy objęto w 2014 r. 13 osób. Koszt usług za 2014 r. wyniósł
78.939,00zł. Odpłatność jest ustalana według wartości 1 godziny przyjętej drogą
Uchwały Nr XXXVI / 242 / 2010 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM z dnia 29
kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Najniższy koszt za 1
godz. usług opiekuńczych jaki wnosili podopieczni OPS wyniósł 1,11zł, a najwyższy
11,10zł.
Zasiłki celowe
Tą formą pomocy w 2014 r. objęto 340 rodzin na łączną kwotę 253.006 zł ( w
tym świadczenia pieniężne na żywność ). 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.
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W 2014 roku ze środków gminy wydatkowano:
 zasiłki celowe na sprawienie 6 pogrzebów dla zmarłych podopiecznych
tutejszego Ośrodka w łącznej wysokości 18.499,00zł
 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego – pożar – przyznanie 2000,00zł dla 1 rodziny pogorzelców
 na schroniska na kwotę 7.888,00zł dla 5 osób bezdomnych, którzy znaleźli
się bez dachu nad głową
Koszty pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej
W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił w domu pomocy społecznej
7 osób, koszt pobytu 19 mieszkańców naszej gminy umieszczonych na stałe w domu
pomocy społecznej finansowany przez gminę wyniósł 352.193,00 zł. Średni koszt, jaki
wnosi podopiecznych tut. Ośrodka za pobyt w dps to 738, 58 zł na osobę.
Zasiłki okresowe
W 2014 r. przyznano dla 326 rodzin na łączną kwotę 815.378,00 zł. Na realizację
tego zadania gmina otrzymuje dotację z środków Wojewody. Zasiłek okresowy
przysługuje: w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego. Otrzymują go rodziny, jak i osoby samotnie
gospodarujące, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy
przyznawany jest na ustalony okres czasu.
Zasiłki stałe
W 2014 r. przyznano dla 95 osób na łączną kwotę

390.704,00 zł. Z tej formy

wsparcia korzystają osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, których dochód
jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak i osób, które
pozostają w rodzinie, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
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Kryterium dochodowe u osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe wynosi
542,00zł, natomiast osobom pozostającym w rodzinie dochód nie może przekroczyć
456,00zł na osobę w rodzinie.
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,



interwencji w rodzinach na zgłoszenia samych zainteresowanych lub instytucji i
osób prywatnych.
W 2014 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zostało przeprowadzonych 101

wywiadów alimentacyjnych, czyli uzgodnień tytułów finansowych osób zobowiązanych
do alimentacji na rzecz wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy
finansowej (w tym 55 wywiadów dot. tut. OPS oraz 46 wywiadów na prośbę innych
gmin).
Przeprowadzono 42 wywiady dla Zespołu Interdyscyplinarnego dot. sytuacji osób
dotkniętych przemocą w rodzinie Procedury Niebieskiej Karty.
Do sądu skierowano 15 spraw i przeprowadzono 15 wywiadów. Rozstrzygnięciami
spraw były :


umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej



umieszczenie jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej



wskazanie kandydata na opiekuna dla 1 osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej



3 wywiady kuratorskie – bez późniejszego nadzoru

W 2014 roku do Sądu wnioskowano również w sprawach, które zostały rozstrzygnięte w
roku 2015, a były to następujące rozstrzygnięcia:


pozostawienie 1 osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej pod opieką
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dotychczasowego opiekuna,


ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca i umieszczenie dzieci w Domu
Dziecka w przypadku 1 rodziny,



objęcie nadzorem kuratora zawodowego w procesie leczenia dla 1 osoby
uzależnionej.

Pozostała również sprawa wniesiona w 2014 roku, będąca nadal w toku postępowania z
wniosku o wgląd w sytuację rodzinną.
Miały miejsce interwencje z udziałem Dyrektora OPS – 34, a także 20 bez udziału
Dyrektora. Ponadto Dyrektor wspólnie z pracownikami socjalnym i dokonywał także
odwiedzin środowiska w celu oceny sytuacji osób ubiegających się o pomoc.
Przeprowadzono 281 wywiadów do świadczeń rodzinnych. Dla tut. OPS wywiadów było

259, a z zewnątrz 22 wywiady. Przeprowadza się je w związku ze złożonymi wcześniej
wnioskami o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.
Skierowano

7

wniosków

do

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych w celu podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu
alkoholowego osób uzależnionych lub objęcia nadzorem kuratora za procesem leczenia.
Do Domów Pomocy Społecznej trafiło 11 osób, którym w miejscu ich zamieszkania nie
było możliwości zapewnienia usług opiekuńczych, a osoba wymaga opieki.
Odbyły się 4 spotkania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dot. rodzin
zastępczych mające na celu ocenę sytuacji rodzinnej małoletniego dziecka oraz
sprawdzenie czy istnieje możliwość powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również sprawy związane z pobytem małoletnich
dzieci w rodzinach zastępczych tj. ponosi koszty związane z pobytem dzieci w tych
rodzinach – 14. 461, 63zł.
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Odbyło się 5 konsultacji w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, przy ul. Owocowej 7
u 53 osadzonych na mocy zawartego w dniu 15 października 2009 r. Porozumienia o
Współpracy pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego z siedzibą w Opolu Lubelskiem a
Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim . Miały one na celu
informowanie o istniejących formach pomocy materialnej i niematerialnej świadczonej
przez OPS po opuszczeniu Zakładu Karnego, a także udzielaniu porad w sprawie
schronienia oraz informacji o pomocy postpenitencjarnej realizowanej przez zespoły
kuratorskie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUMDUSZ ALIMENTACYJNY
I. Zasiłki rodzinne
Jedną z form wsparcia dot. świadczeń rodzinnych są zasiłki rodzinne. Są one
przyznawane na wniosek strony. Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z
rodziców albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, osobie uczącej się w
szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do czasu ukończenia 24 roku życia.
Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego od listopada 2014 r. wynosi 574 zł na osobę
w rodzinie, a dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 664 zł. . Okres zasiłkowy
rozpoczyna się w listopadzie br, a kończy się w październiku następnego roku, czyli trwa
przez 12 miesięcy. Nabór wniosków trwa od 1 września do 30 listopada.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu
dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu z tytułu urodzenia się żywego dziecka.
Od 2013 roku jest ustalone kryterium dochodowe, które wynosi 1922,00 zł w
przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Lp.

1
2
3

Liczba
świadczeń

Rodzaj świadczenia
zasiłki rodzinne
dodatki do zasiłku rodzinnego
z tyt. urodzenia dziecka
z tyt. opieki na dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
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Kwota (zł)

22.215

2.217.823,00

97

97.000,00

359

138.227,00

z tyt. samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych
z tyt. samotnego wychowywania
dziecka
z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania
z tyt. wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej
jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

4
5
6
7
8
9
10

0

0,00

988

170.520,00

884

68.460,00

1.378

137.800,00

2.907

181.230,00

3.087

246.960,00

154

154.000,00

Kwota wydana na zasiłki rodzinne z dodatkami wyniosła 3.258.020,00zł. Fundusz
alimentacyjny wypłacono w wysokości 833.910,00zł, liczba świadczeń 2255. Okres
przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się w październiku br.,
a kończy się we wrześniu następnego roku. Kryterium dochodowe wynosi 725,00zł w
przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Dzięki podjętym działaniom przez tut. OPS, współpracy z komornikami udało się
odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę 269.464,39zł, w tym spłata funduszu
alimentacyjnego 257.811,10 zł, zaliczki alimentacyjnej 11.653,25 zł.
W systemie zarejestrowanych jest 192 dłużników alimentacyjnych. W 2014 roku wobec
72 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących poza terenem gminy Opola Lubelskiego
lub przebywających w Zakładzie Karnym w 72 przypadkach zostały wysłane wnioski do
organów właściwych dłużników o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. 5
dłużników

przebywa

za

granicą,

natomiast

u

3

dłużników

ustanowiono

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


wysłano 101 wezwań do dłużników alimentacyjnych,



przekazano komornikowi sądowemu 63 informacji mających wpływ na
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skuteczność prowadzonej egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,


z 63 dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny i
odebrano 63 oświadczeń majątkowych,



zobowiązano 16 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w
Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, w
przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,



w 32 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do PUP o podjęcie działań
zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,



złożono 37 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1
Kodeksu Karnego, z tego Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w 26
przypadkach, w 5 umorzyła postępowanie, a w 6 przypadkach skierowała akt
oskarżenia do Sądu,



do Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim skierowano 31 wniosków w
sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, z tego zostały
zatrzymane 1 prawo jazdy, a w 30 przypadkach umorzono postępowanie,



wydano 37 decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych.

Ściągalność należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w naszej gminie w 2014 roku wynosi 30,94 % i jest znacznie
wyższa od średniej ściągalności w Województwie Lubelskim, która wynosi 14 %.
Zgodnie z otrzymanym do wiadomości pismem Wydziału Polityki Społecznej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13.04. 2015 r. wzywającym wymienione w
nim gminy, które osiągnęły wskaźnik poniżej średniej, do złożenia wyjaśnień o
przyczynach niewielkiej skuteczności, Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
klasyfikuje się w czołówce ośrodków o najwyższej skuteczności ściągalności w
województwie.
II. Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia pielęgnacyjne zostały przejęte z zadań zleconych pomocy społecznej i są
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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 2014 roku Ośrodek wypłacił 479 świadczeń na kwotę 353.526,00 zł.
Zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 4602 świadczeń ośrodek wypłacił w kwocie
704.106,00zł. Jest to świadczenie, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy w
związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Uprawnione są:


niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,



osoby w wieku powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,



osoby, które ukończyły 75 lat.

Zasiłek dla opiekuna w liczbie 1697 świadczeń na kwotę 903.009,62zł. Zasiłek ten
przysługiwał osobom, którym wstrzymano w 2013 roku realizację świadczenia
pielęgnacyjnego. O to świadczenie mogły się ubiegać tylko te osoby, które wcześniej
były uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych. To świadczenie nie jest uzależnione od
kryterium dochodowego.
Pomoc finansowa z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń
pielęgnacyjnych w liczbie 477 świadczeń na kwotę 95.400,00zł
Specjalne zasiłki opiekuńcze w liczbie 183 świadczeń ośrodek wypłacił na kwotę
93.375,00zł. Przysługują osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub też nie pracują
ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, spokrewnioną z
wnioskodawcą. Dochód obu rodzin ( wnioskodawcy oraz osoby niepełnosprawnej ) nie
może przekroczyć 664 zł na osobę w rodzinie.
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Rolnicy, by moc ubiegać się o te 2 świadczenia ( zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek
opiekuńczy ) musza zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku wydatkował na:


składki na ubezpieczenie społeczne -

216.620,73zł



koszty obsługi

-

192.719,83zł



ubezpieczenie zdrowotne

-

74.641,16zł

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZE ŚRODKOW PUBLICZNYCH
W 2014 roku przeprowadzono 22 wywiady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
ze środków publicznych dla osób korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej i
wymagających leczenia ze względu na zły stan zdrowia, nie posiadających ubezpieczenia
z innego źródła oraz 22 projekty decyzji przyznające powyższe świadczenie za spełnienie
wymagane kryterium dochodowe. Niestety zauważalny jest dość znaczny wzrost osób
pozbawionych ubezpieczenia z powodu niezgłoszenia się do Powiatowego Urzędu
Pracy w celu ponowienia rejestracji.
Zestawienie w poszczególnych latach:


2011 r. – 4 osoby,



2012 r. –



2013 r. – 11 osób,



2014 r. – 22 osoby.

5 osób,

Pracownicy socjalni tut. Ośrodka w swojej pracy wykorzystują narzędzie pracy
socjalnej, jakim jest kontrakt socjalny. W 2014 roku zawarli 43 kontrakty socjalne w tym
20 w ramach projektu systemowego, których efektem była poprawa sytuacji materialnej i
życiowej rodziny, lecz nie usamodzielnienie.
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PROJEKT SYSTEMOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku zrealizował projekt systemowy pt. „Praca
– perspektywa lepszego jutra” realizowany na mocy umowy ramowej w ramach
Programu Kapitał Ludzki Nr umowy: POKL.07.01.01-06-090/08-09.
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 - 8 osób,



prawa jazdy kategorii C –3 osób,



operator koparko – ładowarki – 1 osoba,



sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych – 3 osoby,



warsztaty treningu psychologicznego - 20 osób,



doradztwo zawodowe - 20 osób.



kurs języka angielskiego dla osób średniozaawansowanych – 1 osoba



fryzjer – 2 osoby



zbrojarz – 1 osoba



drwal, operator pilarki mechanicznej – 1 osoba



Coaching – 20 osób



Spotkanie grupowe z psychoterapeutką – 20 osób

Ponadto projekt przyczynił się do osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich dotyczących
zmiany postaw, poprawy umiejętności komunikacyjnych, rozwoju umiejętności

11

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 109.730,26zł (słownie: sto dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści
złotych i 26/100). Wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
wynosi 15.483,58zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i
58/100). 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.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim współpracuje ze wszystkimi
instytucjami na terenie gminy tj. między innymi: ze Szkołami, Ośrodkami Zdrowia,
Policją, Polskim Czerwonym Krzyżem, Kościołem, Opolskim Centrum 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, Szkołą Podstawową w Wandalinie, Żłobkiem i Przedszkolem Miejskim oraz
Punktem Przedszkolnym „Promyczek”. W 2014 roku pracownicy OPS zrobili 23 paczki
żywnościowe i przekazali je dzieciom z najuboższych rodzin – podopiecznym tut. OPS.
Ośrodek Pomocy Społecznej pomagał Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w
opiniowaniu i wydawaniu paczek zakupionych ze środków finansowych zebranych w
ramach akcji ,,Godne dzieciństwo” i ,,Wyprawka dla Żaka‘’ w sklepie Stokrotka,
Tesco i w Parku Miejskim podczas obchodów Dnia Dziecka. W ramach tej współpracy
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rozdano dzieciom 69 paczek:


Stokrotka – z zebranych 980,17 zł –17 paczek



Tesco – z zebranych 1.895,43 zł – 32 paczki



Park Miejski – z zebranych 1.177,63 zł – 20 paczek

Łączna wydatkowana kwota 4.053,23 na 69 paczek.
OPS współpracuje z prywatnymi przedsiębiorcami, w tym z Rademięs z Opola
Lubelskiego. Firma ta w 2014 r. przekazała wędliny, z których zrobiono 21 paczek i
rozdano podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu Świąt Bożego Narodzenia.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w roku 2014 zawarł
porozumienie z Fundacją Bank Żywności w Lublinie, w ramach którego otrzymał
żywność – artykuły spożywcze – 97, 02 kg z programu Pomoc żywnościowa dla
najbardziej potrzebujących z Funduszu Europejskiego na lata 2014 – 2020 ( FEAD ).
Ośrodek otrzymaną żywność przekazał 7 rodzinom najbardziej potrzebującym z pośród
osób korzystających z pomocy społecznej.
Ponadto Dyrektor jak i pracownicy socjalni pełnili dyżury w ramach ,,Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W ramach tej akcji udzielane były bezpłatne porady dla
ofiar pokrzywdzonych przestępstwem.

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA
W dniu 16 lipca 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim odbyło się
spotkanie pt. ,,Profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy". Podczas spotkania zostały przedstawione wykłady na temat ,, Populacyjnego programu profilaktyki i
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy’’, „Badań cytologicznych jako formy profilaktyki wtórnej raka szyjki macicy’’. Rozdawane były też materiały edukacyjne programu, którego współorganizatorami był Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
W tut. OPS w dniu 5 sierpnia 2014 roku odbył się również wykład na temat
,, Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi - Samobadania piersi‘’ zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program
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wczesnego wykrywania raka piersi. W wykładzie wzięli udział pracownicy oraz podopieczni tut. Ośrodka.
W Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudniony asystent rodziny, psycholog i logopeda. Asystentem rodziny w roku 2014 było objęte 13 rodzin. Zadaniem asystenta rodziny było m.in. motywowanie rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów, usunięcie czynników przeszkadzających w wychowaniu dzieci, pomoc w
zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Na zajęcia logopedyczne uczęszczało łącznie 11 osób, z czego 10 dzieci i 1 osoba dorosła. Celem tych zajęć było korygowanie wad wymowy u dzieci, budowanie bądź rozwijanie
kompetencji językowej i komunikacyjnej.
Pomocą psychologa w 2014 roku objętych zostało 35 osób, w tym 13 dzieci. Odbywały
się zajęcia w tut. OPS, jak i wizyty w środowisku. Pomoc ta polegała na wsparciu w trudnych, życiowych sytuacjach, pracą nad niekorzystnym zachowaniem, a także nad trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym lub rodzinnym.

WYPRAWKA SZKOLNA
Z inicjatywy Dyrektora OPS w 2014 roku zostały sporządzone wyprawki składające się z artykułów szkolnych i zabawek edukacyjnych, a następnie zostały one
przekazane dla dzieci w celu wspomagania podczas prowadzonych zajęć psychologicznych: rozwoju zachowań społecznych, umiejętności kojarzenia. Wyprawki otrzymało 19
dzieci z 6 rodzin.

DECYZJE DYREKTORA
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wydał 2381 decyzji
przyznających pomoc w tym:


zasiłki celowe

-

1206



zasiłki stałe

-

31



zasiłki okresowe

-

768
14



dożywianie

-

341



usługi opiekuńcze

-

32



schronienie

-

3

oraz 173 decyzji odmownych:


zasiłki celowe

-

146



zasiłki stałe

-

1



zasiłki okresowe

-

20



dożywianie

-

6

W dziale świadczeń rodzinnych wydano 1737 decyzji przyznających świadczenia, w
tym:


zasiłki rodzinne

- 1035



jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka

- 152



zasiłki pielęgnacyjne

-

53



świadczenia pielęgnacyjne

-

14



program – pomoc finansowa

- 229



specjalny zasiłek dla opiekuna

- 212

oraz

659 decyzji odmownych:



zasiłki rodzinne

-

87



świadczenia pielęgnacyjne

-

2



zasiłek dla opiekuna

-
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W sprawach o fundusz alimentacyjny wydano 388 decyzje, w tym 1 odmowna.
Łącznie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku wydał 5339 decyzji.
Odmowy w decyzjach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego były spowodowane przekroczeniem kryterium dochodowego. W
świadczeniach opiekuńczych powodem odmów był brak sprawowania opieki nad
niepełnosprawnym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.
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