Opole Lubelskie, 09.05.2011 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 2010.
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania podzielone na własne
i zlecone. Realizuje także wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego. Budżet OPS w roku 2010 wyniósł 8 229 081,00zł.
Na dzień 31.12.2010 r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 456 rodzin,
w których 765 osoby miały przyznane świadczenie.

Powody przyznania pomocy społecznej w 2010r.
(Dane w % na 456 rodzin korzystających ogółem)
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I. Zadania własne :
1. Dożywianie
W 2010 r. objęto dożywianiem 303 dzieci, ze 148 rodzin. Na ten cel wydano kwotę 97
113,00 zł.

Liczba dzieci objęta dożywnianiem w 2010r. w poszczególnych szkołach
pozostałe szkoły
28

Zespół Szkół Nr 1
105

Żłobek i Przedszkole Miejskie
5
Szkoła Podstawowa w Pusznie Godowskim
6
Szkoła Podstawowa w Wandalinie
6
Szkoła Podstawowa w Komaszycach
12
Zespół Szkół w Kluczkowicach
29
Szkoła Podstawowa w Niezdowie
1
Szkoła Podstawowa w Skokowie
Zespół Szkół Nr 2
32
79

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności otrzymało 117 osób na
kwotę 42 017,00 zł. Łącznie na dożywianie wydano kwotę 139 130,00 zł.
2. Zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.
Tą formą pomocy objęto w 2010 r. 16 osób.
Koszt usług za 2010 r. wyniósł 82 758,55 zł.
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3. Zasiłki celowe.
Tą formą pomocy w 2010 r. objęto 324 rodzin na łączną kwotę 192 606,31 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 2010 roku ze środków gminy wydatkowano kwotę 5 004,00 zł na sprawienie
3 pogrzebów dla zmarłych podopiecznych tutejszego Ośrodka oraz zasiłki celowe na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego:
- pożaru na kwotę 6 700,00zł, dla 3 rodzin pogorzelców.
4. Koszty pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej:
W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił w domu pomocy społecznej 4
osoby, koszt pobytu 5 mieszkańców naszej gminy umieszczonych na stałe w domu pomocy
społecznej finansowany przez gminę wyniósł 24 632,64 zł.
5. Zasiłki okresowe w 2010 r. przyznano dla 243 rodzin na łączną kwotę 454 000,00 zł.
Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację z środków Wojewody.
6. Zasiłki stałe w 2010 r . przyznano dla 83 rodzin na łączną kwotę 273 500,00 zł.
Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację z środków Wojewody.

II. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Na realizację wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami w 2010 roku tutejszy
ośrodek wydał kwotę 3 835 279,00zł.
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Liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych i dodatków
178

4 053
4 014
1 682
1 313
1 066
502
122

28 970

zasiłki rodzinne
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu opieki nadz dzieckiem w okresie korzystania z urlopu w ychow aw czego
Dodatek z tytułu samotnego w ychow yw ania dziecka
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw nego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek z tytułu w ychow yw ania dziecka w rodzinie w ielodzietnej
Jednorazow a zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Kwoty wypłaconych zasiłków rodzinnych i dodatków
178 000,00 zł

324 240,00 zł
248 260,00 zł
168 200,00 zł
101 480,00 zł
184 420,00 zł

2 491 962,00 zł
194 717,00 zł
122 000,00 zł
zasiłki rodzinne
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu opieki nadz dzieckiem w okresie korzystania z urlopu w ychow aw czego
Dodatek z tytułu samotnego w ychow yw ania dziecka
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw nego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek z tytułu w ychow yw ania dziecka w rodzinie w ielodzietnej
Jednorazow a zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
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W 2010 roku Fundusz alimentacyjny wypłacono w wysokości 668 928,00 zł, liczba
świadczeń 2 208.
Dzięki podjętym działaniom przez tutejszy OPS i współpracy z komornikami udało się
odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę 118 048,07 zł, w tym na fundusz
alimentacyjny 100 003,51 zł, a na zaliczkę alimentacyjną 18 080,56 zł.
W systemie zarejestrowanych jest 173 dłużników alimentacyjnych. Z pośród tej grupy 46
dłużników alimentacyjnych zamieszkuje poza terenem gminy Opola Lubelskiego i w 46
przypadkach zostały wysłane wnioski do organów właściwych dłużników o podjęcie działań
wobec dłużników alimentacyjnych. Wobec 127 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących
na terenie gminy Opole Lubelskie podjęto następujące działania:

Liczba działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych
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Przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych i odebranie oświadczeń majątkowych
Skierowanie do Prokuratury wniosków o ściganie za przestępstwo
Skierowanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy
Wysłanie do Komorników Sądowych informacji mających wpływ na skuteczność
prowadzonych egzekucji zawarte w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym
Wysłanie do Komorników Sądowych informacji o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych
Wysłane wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie podjęcia działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych

Starostwo Powiatowe na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w 2010
roku wydało 5 decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.
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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 2010 roku Ośrodek wypłacił 585 świadczeń na kwotę 302 398,00 zł.
Zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 4 773 świadczeń ośrodek wypłacił w kwocie
730 269,00 zł.
Łącznie w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 2 735 decyzji.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 roku wydatkował na:
-

składki na ubezpieczenie społeczne -

43 255,88 zł

-

koszty obsługi

-

171 118,64 zł

-

ubezpieczenie zdrowotne

-

31 908,77zł

IV. 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 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej złożył do Sądu Rejonowego w Opolu

Lubelskim Wydział Rodzinny i Nieletnich 4 wnioski z prośbą o wgląd w sytuację rodziny, 3
wnioski do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych z prośbą o przyjęcie mieszkańców gminy
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Opole Lubelskie.
Pracownicy socjalni tut. Ośrodka w swojej pracy wykorzystują narzędzie pracy
socjalnej jakim jest kontrakt socjalny. W 2010 roku zawarli 20 kontraktów socjalnych,
których efektem była poprawa sytuacji materialnej bądź życiowej rodziny, lecz nie jej
usamodzielnienie.
V. Inne działania:
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 roku zrealizował projekt systemowy pt.
„Praca – perspektywa lepszego jutra” realizowany na mocy umowy ramowej w ramach
Programu Kapitał Ludzki Nr umowy: POKL.07.01.01-06-090/08-00.
Projekt skierowany był do 18 osób bezrobotnych 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:
– 18 osób zostało objętych kontraktami socjalnymi i uzyskało nowe kwalifikacje w zakresie:
prawa jazdy kategorii B i C, kucharz małej gastronomi, kosmetyka z wizażem i stylizacja
paznokci, obsługa kas fiskalnych, warsztaty, trening psychologiczny oraz doradztwo
zawodowe.
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 114.331,40 zł (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i
40/100). Wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wynosi 12 004,80
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zł (słownie: dwanaście tysięcy cztery złotych i 80/100).
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.
Tutejszy ośrodek zbiera i rozdaje dary rzeczowe, zebrane w ramach akcji „Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę” zorganizowanej wspólnie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Opolu Lubelskim, oraz Punktem Przedszkolnym „Promyczek”. W 2010 roku
pracownicy OPS zrobili 22 paczki żywnościowe i przekazali je dzieciom z najuboższych
rodzin – podopiecznym tutejszego ośrodka. Pozostałe dary zostały przekazane do Domu
Samotnej Matki w Poniatowej.
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”.
Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej zgodnie ze swoimi kompetencjami udzielają
darmowego specjalistycznego poradnictwa.
Ponadto Kierownik 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.
Ośrodek Pomocy Społecznej został partnerem Fundacji EUROMISSION POLSKA w
niesieniu pomocy potrzebującym mieszkańcom gminy Opole Lubelskie. W ramach akcji pt.:
„Spotkanie choinkowe” zorganizowanej 18 grudnia 2010 roku 89 dzieci z najuboższych rodzin otrzymało paczki (żywność, ubrania i zabawki).
Na mocy porozumienia zawartego w dniu 21.06.2010 pomiędzy Gminą Opole Lubelskie a Gminą Wilków Ośrodek udzielał pomocy w zakresie oceny i szacowania szkód powodziowych. Kierownik OPS koordynował prace 15 pracowników socjalnych z 7 Ośrodków Po8

mocy Społecznej tj. Opola Lubelskiego, Wilkowa, Karczmisk, Chodla, Bełżyc, Nałęczowa,
Poniatowej, Puław.
Kierownik w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których
gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź przyznał 14 rolnikom mieszkańcom naszej gminy pomoc w formie zasiłku celowego w łącznej wysokości 18 000,00zł.
Kierownik OPS został odznaczony medalem Wojewody Lubelskiego w dowód uznania zaangażowania w niesienie pomocy osobom potrzebującym, inicjowanie i wspieranie projektów pomocy społecznej a także organizację wsparcia dla powodzian oraz wielką wrażliwość na drugiego człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej także otrzymał podziękowanie od
Wojewody Lubelskiego za aktywne włączenie się w akcję pomocy na rzecz rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 roku, za zaangażowanie oraz bezinteresowność.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w 2010 roku wydał 2 305 decyzji
przyznających pomoc w tym:

Liczba decyzji przyznających z podziałem na poszczególne formy pomocy
Usługi opiekuńcze
18

Dożywianie
325

Zasiłko okresowe
474

Zasiłki celowe
1454

Zasiłki stałe
10
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oraz 199 decyzji odmownych:

Liczba decyzji odmownych z podziałem na poszczególne formy pomocy
Zasiłki okresowe
26
Zasiłki stałe
5

Zasiłki celowe
168

VI. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
W 2011 roku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zamierza zatrudnić psychologa,
prawnika. Związane jest to z zaobserwowanymi zaburzeniami normalnego funkcjonowania
rodziny. Wydarzenia naruszające jej strukturę i zagrażające psychicznej stabilności członków
rodziny wymagają innego niż dotychczas rodzaju reakcji świadczonej pomocy. Potrzebna jest
zorganizowana interwencja z udziałem między innymi pracownika socjalnego, psychologa,
prawnika gdyż rodzina z trudem może szukać pomocy we własnym otoczeniu społecznym
(obojętność, bezczynność, znieczulica społeczna), a wsparcie rodziny przez dalszych jej
członków jest bardziej utrudniona, bądź niemożliwa.
Zadaniem ośrodków pomocy społecznej w tym także tutejszego ośrodka jest udzielanie
pomocy „na miejscu” – osobom, które zgłaszają się osobiście lub są kierowane przez inne
instytucje. Taka działalność wprost wynika z ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy
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pomocy społecznej skupieni są na rozwiązywaniu rozmaitych problemów życiowych, gdzie
coraz częściej potrzebna jest natychmiastowa porada prawna i pomoc psychologa. Ośrodki
pomocy społecznej oprócz innych resortów np. edukacji winny wspierać rodzinę w realizacji
funkcji wychowawczej, a ich działania są ukierunkowane przede wszystkim na tzw. grupy
ryzyka.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Justyna Kocon
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