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WSTĘP 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach (OPS) jest jednostką organizacyjną 

Gminy Głuchołazy, która działa na podstawie Uchwały Nr X/59/90 Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Głuchołazach z dn. 15 marca 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Głuchołazach oraz Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej                     

w Głuchołazach z dnia 26 września 2007r.  

        

Przepisy prawne w oparciu, o które O środek realizuje zadania:  

a) ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362             

z późn. zm.); 

b) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.                      

Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); 

c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego                               

( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ); 

d) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm. ); 

e) ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. Nr 122, poz. 1143); 

f) ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz.1706 ); 

g) ustawa  z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych               

ze środków publicznych ( Dz. U. nr 210 poz. 2135 z poen. zm. );  

h) ustawa  z dn. 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U.  z 2005r. 

Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); 

i) ustawa  z dn. 25 lutego 1964r. (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.) Kodeks 

rodzinny  i opiekuńczy; 

j)  ustawa  z dn. 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011r.             

Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 
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1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS W GŁUCHOŁAZACH    

 W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą: 

a) Centrum Aktywizacji i Pracy Socjalnej 

- Klub Integracji Społecznej, 

- Centrum Wolontariatu, 

- Dział organizacyjny i pomocy środowiskowej; 

b) Dział pomocy stacjonarnej; 

c) Dział świadczeń; 

d) Dział kadrowo-finansowy. 

2....POMOC SPOŁECZNA W OPARCIU O USTAW Ę ZASADNICZĄ 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom lub rodzinom przezwyciężenie  trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości1.  

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując 

w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 

Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami 

fizycznymi   i prawnymi. Na terenie Gminy Głuchołazy realizacją zadań z zakresu pomocy 

osobom  i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych wyżej opisanych 

zajmuje się głównie Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), którego działalność oparta jest 

głównie  na realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy                                   

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 

2.1 Podstawy udzielania pomocy 

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy 

społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jednak najczęstsze powody ich 

powstania. Mogą one mieć charakter indywidualny lub środowiskowy. Okolicznościami 

generującymi trudności życiowe są w pierwszej kolejności: ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność i długotrwała choroba.  Zgodnie z zasadą pomocniczości zadania gmin 

zostały rozbudowane, gdyż one znajdują się najbliżej potrzebujących.  

                                                 
1
 Ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 2.  
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Na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej pomocy udziela   się   osobom  i   rodzinom,  

w   szczególności   z   powodu: 

a) ubóstwa; 

b) sieroctwa; 

c) bezdomności; 

d) bezrobocia; 

e) niepełnosprawności; 

f) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

g) przemocy w rodzinie; 

h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

i) bezradności   w   sprawach   opiekuńczo  -  wychowawczych   i   prowadzenia   

gospodarstwa      domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

j)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo – wychowawcze; 

k)  trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

l)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

m)  alkoholizmu lub narkomani;  

n) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

o)  klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

2.2 Prawo do świadcze ń pieni ężnych przysługuje: 

a) osobie samotnie gospodaruj ącej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł , 

zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 

b) osobie w rodzinie, w której dochód na osob ę nie przekracza kwoty 351 zł , zwanej 

„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 

c) osoby i rodziny, których dochód  przekracza  kryterium dochodowe, ale nie przekracza 

150% kryterium dochodowego korzystają z programu wieloletniego „Pomoc państwa             

w zakresie dożywiania”.  

 
 
Należy tu zaznaczyć, iż kryterium dochodowe nie zmieniło się od   2006r.  
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3. DANE STATYSTYCZNE 
 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach  realizując zadania ustawy o pomocy 

społecznej w 2011 roku udzielił pomocy 745 rodzinom, w tym 372 osobom samotnym. 

W skład tych rodzin wchodziło  1.485 osób. 

 

 

3.1 Powody przyznania pomocy przez OPS  

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2011 roku było: 

a) ubóstwo (490 rodzin); 

i w dalszej kolejności:  

b) bezrobocie (436 rodzin); 

c) długotrwała lub ciężka choroba (380 rodzin); 

d) niepełnosprawność ( 251 rodzin); 

e) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego (152 rodziny); 

f) alkoholizm ( 128 rodzin); 

g) potrzeba ochrony macierzyństwa (57 rodzin); 

h) bezdomność (20 osób); 

i) przemoc w rodzinie ( 68 rodzin); 

j)   trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego  ( 11 osób); 

k)   narkomania (5 osoby). 

 

Należy jednak zaznaczyć, że w  większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy 

było równocześnie kilka przesłanek. 
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3.2 Świadczenia pieni ężne 

W ramach zadań własnych w 2011r. Ośrodek: 

a) przyznał decyzją administracyjną zasiłek okresowy  382 osobom (w ich rodzinach 

żyły łącznie 864 osoby), w tym z powodu*: 

- bezrobocia – 354  osobom; 

- długotrwałej choroby –16 osobom; 

- niepełnosprawności –24 osobom; 

b) przyznał zasiłek celowy 334 osobom (w ich rodzinach było 731osób). Zasiłki 

przeznaczane były między innymi na pokrycie  zakupu żywności, odzieży, opału, 

środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne  remonty; 

c) przyznał posiłek 486 osobom, w tym dla 254 dzieci; 

d) przyznał 117 osobom usługi opiekuńcze; 

e) sprawił pogrzeb 4 osobom; 

f) pokrył częściowe koszty pobytu dla  22 osób w domach pomocy społecznej. 

g) wypłacał zasiłek stały dla 110 osób ( na kwotę łączną 425.605 zł).  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ogólnie w 2011 roku   15 decyzji  odmownych. 

 

3.3 Zadania zlecone 

W ramach zadań zleconych Ośrodek organizował specjalistyczne usługi opiekuńcze              

dla 4  osób z zaburzeniami psychicznymi i wydatkował 15.600zł. 

 
 
3.4 Zasiłki i pomoc w naturze 
 

Pomoc w formie zasiłków celowych, podobnie jak w latach ubiegłych  przeznaczona 

była głównie na zakup żywności, odzieży, sprzętu gospodarstwa  domowego, opału, opłaty 

za energię elektryczną, gaz   i czynsz.    

 

 

*powody przyznania zasiłku mogły być dwa lub więcej i w trakcie roku mogły ulegać zmianom. 
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FORMA POMOCY 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzj ą 

świadczenie 

 

Liczba 

świadcze ń 

 

Kwota świadcze ń 

 w zł  

Posiłek – obiady w szkole 254 28.679 110.879 

Zasiłek okresowy 382 2.158 569.055 

Opłata za DPS 22 254 314.248 

Usługi opieku ńcze 117 36.108 300.015 

Sprawienie pogrzebu 4 4 9.616 

Zasiłki celowe i w naturze w 

tym:  

zasiłki celowe specjalne  

334 

 

68 

80 70.023 

 

5.060 

Tabela nr 1. Zadania własne.  

 

3.5 Program  do żywiania. 

  W roku 2011 nadal realizowano program rządowy „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”. Beneficjentami programu są osoby i rodziny, których dochód na osobę                 

w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.   Na 

realizację powyższego Programu przeznaczono w 2011 roku ogółem 314.456  zł, z czego 

środki własne gminy wynosiły 78.444 zł, a dotacja z budżetu państwa  236.012 zł. Pomocą 

w formie gorącego posiłku objęto 477 osoby, a  zasiłek na żywność otrzymało 199 osób.  

 

 

3.6 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne. 

Usługi świadczono głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, 

wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić 

specjalistycznej pomocy. W roku 2011 usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze świadczone były do 31 lipca przez PKPS w Głuchołazach, a od sierpnia  przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach.   Usługami opiekuńczymi było objętych 

średnio 117 osób . Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły 300.015 zł.  
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Z usług specjalistycznych dla osób zaburzeniami psychicznymi korzystały 4 osoby. 

Zadanie finansowano z dotacji z budżetu państwa. Ośrodek otrzymał i wydatkował                   

na powyższe 15.600  zł.  

3.7 Domy Pomocy Społecznej. 

 W 2011 r. wydano 13 decyzji kierujących osobę do domu pomocy społecznej. 

Ponadto jedna osoba brała udział w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy                

w Prudniku i wydano jedną decyzję odmowną. W okresie od 01.01. - 31.12.2011r. Ośrodek 

pokrywał odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej  22 osobom. Wydatkowano na 

ten cel 314.248 zł.   

 
3.8 Prawo do świadcze ń opieki zdrowotnej 

 W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, 

przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonych               

w przepisach o pomocy społecznej.   

W roku 2011 w oparciu o wywiad środowiskowy Burmistrz  wydał 48 decyzji 

potwierdzających prawo do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej 

oraz jedną decyzję odmowną.  

 

4. Klub Integracji Społecznej  

Pomoc społeczna stawia sobie za cel zapobieganie trudnym sytuacjom, doprowadza do 

życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorców oraz zintegrowania ze środowiskiem.             

W ramach Klubu Integracji Społecznych prowadzone są zajęcia reintegracji społecznej                 

i zawodowej. W 2011r. w zajęciach KIS brały udział 34 osoby i wydatkowano na ten cel 

6.035zł. Osoby brały udział w zajęciach informacyjnych i warsztatowych. 

 

5. Głuchołaskie Centrum Wolontariatu  

Głuchołaskie Centrum Wolontariatu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej                      

w Głuchołazach w 2011r. zrzeszało 67 wolontariuszy. Podpisano 80 porozumień. 
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Świadczenia pomocy woluntarystycznej i ilość wolontariuszy: 

� Szkolny Klub Wolontariusza SP Nr 2 – 9 osób 

� indywidualnie – 5 osób; 

� szpital - oddział dziecięcy – 5 osób; 

� grupa artystyczna – 15 osób. 

W celu zachęcenia wolontariuszy do pracy woluntarystycznej zorganizowano szkolenia tj.: 

� szkolenie artystyczne  dla 11 osób; 

� emocje w pracy wolontariusza dla 17 osób; 

� pierwsza pomoc dla 11 osób; 

� szkolenie fotograficzne dla 15 osób; 

� savoir vivre przy stole dla  9 osób; 

� szkolenie teatralne dla 12 osób. 

Zorganizowano i uczestniczono w niżej wymienionych imprezach i akcjach: 

� piknik integracyjny dla wolontariuszy; 

� pomoc w imprezach KTUKOL; 

� pomoc w imprezach  organizowanych przez  Centrum Kultury; 

� pomoc „ Przemkowi”- akcja charytatywna;  

� projekt pn. „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”                      

do lipca 2011r; 

� Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2011r; 

� malowanie twarzy – szkoły w Burgrabice, Nowy Świętów, Biskupów;  

� „Szlachetna Paczka” akcja zainicjowana przez Portal Głuchołazyonline. 

 

W ramach plebiscytu „Głuchołaskie Kozy” Kapituła nagrodziła wyróżnieniem Głuchołaskie 

Centrum Wolontariatu.  

 
6. Prace społecznie u żyteczne 

W celu zwiększenia aktywizacji społecznej i zawodowej prowadzone są różnorodne 

działania. Popularnością cieszą się prace społecznie użyteczne, w ramach których klienci 

OPS pracują  40 godz. miesięcznie i dbają głównie o czystość gminy, wykonują usługi 

opiekuńcze. W 2011r. do prac społecznie użytecznych przystąpiło łącznie 53 osoby, 
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średnio pracowało 36 osób (24 ze wsi i 12 z miasta). Przepracowały one  łącznie 8.943 

godziny. Z tego tytułu otrzymały świadczenia  w wysokości 64.336 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej  z ramienia Gminy pełnił rolę koordynatora tj. zajmował się 

wypłatą świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym, a następnie występował                          

z wnioskiem o refundację z Funduszu Pracy wypłaconych   środków finansowych.  

 

Prace społ. 
użyt./ rok 

2008 2009 2010 2011 

Liczba godzin 

 

17.954 18.800 10.200 8.943 

Kwota wypłaty 
ogółem (zł) 

114.964 125.326 70.511 64.336 

w tym środki 
gminne 

44.769 50.008 28.266 25.734 

Tabela nr 2. Liczba godzin i kwota prac społecznie-użytecznych w latach 2008-2011. 

 

7. Praca socjalna 

Praca socjalna to działalność, w której promuje się społeczne zmiany, rozwiązywanie 

problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz wzmacnianie i wyzwalanie ludzi w celu 

osiągania przez nich dobrostanu. Praca socjalna umożliwia potrzebującym 

przezwyciężenie trudności poprzez działania podtrzymujące, rehabilitacyjne, 

zabezpieczające lub korygujące. Niezależnie od tego jaki przybiera charakter, 

ukierunkowana jest na pomoc jednostkom, grupom lub zbiorowością.        

 

W Ośrodku praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych obejmuje 

następujące działania: 

� praca socjalna na rzecz zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych; 

� praca socjalna na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych; 

� praca socjalna na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia; 

� praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia; 

� praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym; 



12 
 

� praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych; 

� praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci   

i młodzieży; 

� praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób chorych psychicznie; 

� praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu                           

i ich rodzin. 

 

 Inne działania: 

� sprawienie pogrzebu 

� pomoc w załatwieniu spraw urzędowych 

� działania interwencyjne w środowisku np. w przypadku przemocy w rodzinie.  

 

Od stycznia do grudnia 2011r. pracownicy odnotowali 68 przypadków przemocy, założono                                 

68 Niebieskich Kart. 

 Praca socjalna bardzo często prowadzona jest w oparciu o kontrakt socjalny, który 

określa uprawnienia i zobowiązania stron. W 2011 roku zawarto 101 kontraktów 

socjalnych. Podstawowymi metodami stosowanymi w pracy są: rozmowa, wywiad, 

obserwacja, analiza dokumentów osobistych i urzędowych. Praca socjalna bezpośrednio 

związana jest   z potrzebującym człowiekiem, opiera się na zasadzie akceptacji klienta, 

indywidualizacji   i podmiotowym podejściu. 

 
 
8. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarz ądowymi 

OPS współpracował z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Współpracowano min.  

z Powiatowym Urzędem Pracy, Komisariatem Policji w Głuchołazach, Strażą Miejską,  

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwem Powiatowym, Sądem Rejonowym w 

Prudniku, Komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Prudniku, Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, służbą zdrowia,  zakładami  opiekuńczo-leczniczymi, domami pomocy 

społecznej, szkołami, sołtysami. 

 
9. BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
9.1 Wydatkowanie środków finansowych  
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I. Środki finansowe na zadania własne 2.910.153 zł 

Wysokość środków finansowych na zasiłki i pomoc w naturze, w tym na: (pkt 
1+2+3+4+5+6+7) 

1.739.664 zł 

1. Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu 
mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 

314.248 zł 

2. Zasiłki celowe, w tym na: 70.023 zł 

− gaz, energię, czynsz, remonty 15.812 zł 

− żywność 3.240 zł 

− odzież 17.650 zł 

− opał 19.479 zł 

− koszty leczenia  8.782 zł 

− zasiłki celowe specjalne 5.060 zł 

3. Opłacenie pogrzebów 9.616 zł 

4. Obiady dla dzieci i młodzieży oraz posiłki dla dorosłych oraz pomoc 
na  zakupu żywności 

314.456 zł 

• z tego dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu "Pomoc 

państwa w dożywianiu"  
236.012 zł 

5. Zasiłki okresowe 569.055 zł 

• z tego z Budżetu Państwa przeznaczono na zasiłki okresowe 568.817  zł 

6. Zasiłki stałe  w tym: 425.605 zł 

• 80% środków z dotacji rządowej (zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o 

finansach publicznych 
340.484 zł  

• 20% środków z budżetu gminy (zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o 

finansach publicznych 
85.121 zł 

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej  w tym:  

36.661 zł 

• 80% środków z dotacji rządowej (zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o 

finansach publicznych 
29.329 zł 

• 20% środków z budżetu gminy (zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o 

finansach publicznych 
7.332 zł 

8. Wysokość środków finansowych na usługi opiekuńcze 300.015 zł 

9. Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania 
Ośrodka w tym: 

870.474 zł 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi 753.819 zł 

• z tego dotacja z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów utrzymania 

Ośrodka wyniosła 
347.596zł 

II. Środki finansowe na zadania zlecone 16.400 zł 

1. Wysokość środków finansowych na usługi specjalistyczne 15.600 zł 

2. Koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe ustawy o pomocy 
społecznej 

800 zł 

III. Środki finansowe na projekt systemowy realizowany przez MOPS, w 
tym: 

110.620 zł 

Udział własny 11.700 

Razem 3.037.173  zł 
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9.2 Dodatkowe działania  

Projekt  systemowy 

Projekt pn „Lepszy start” realizowany był w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r. 

Celem głównym było podniesienie kompetencji życiowych, społecznych i umiejętności 

zawodowych u osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej                                 

w Głuchołazach wywodzących się ze środowisk wykluczonych społecznie bądź 

marginalizowanych. 

Wartość ogólna projektu wynosiła: 111 430,00zł, z czego wkład własny wynosił: 

11 700,15zł.  

W projekcie zrealizowano 33 godz. zajęć  w Klubie Integracji Społecznej oraz                 

128 godz. poradnictwa indywidualnego (w tym: z doradcą zawodowym 48 godz., radcą 

prawnym 32 godz., z psychologiem 48 godz.). Uczestnicy skorzystali z kursów  

zawodowych podnoszących umiejętności społeczno - zawodowe  m.in.: „Sprzedawca                  

z obsługą kasy fiskalnej” – 9 osób, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”  

7 osób, „Opiekun osób starszych   i niepełnosprawnych” – 4 osoby oraz  kurs prawa jazdy 

kategorii „B” – 1 osoba.  W ramach treningów umiejętności społecznych zorganizowano 

jeden wyjazd do Wrocławia i jeden piknik dla uczestników projektu szlakiem turystycznym 

na Górę Chrobrego.  

Projekt Razem bezpieczniej 

Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach projektu  konkursowego MSWiA „Razem 

bezpieczniej” dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Jednym głosem 

mówimy nie” w wys. 16.030 zł. W ramach projektu opracowano i wydrukowano 5 tys. 

ulotek, 100 szt. plakatów, stworzono zakładkę na stronie internetowej OPS „przemoc                 

w rodzinie”, opłacono szkolenia dla 25 osób zatrudnionych w instytucjach wymienionych            

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zorganizowano grupę wsparcia 

(podpisano 25 deklaracji), 3 osoby ukończyły Studium Przeciwdziałania Przemocy                      

w Rodzinie, 3 osoby ukończyły szkolenie z zakresu pracy ze sprawcą przemocy i działań 

korekcyjno-edukacyjnych, zakupiono 2 szafy metalowe i niezbędne materiały. W ramach 

tego programu udziałem własnym min. była działalność punktu konsultacyjnego 

finansowanego ze środków GKRPA.  
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10. ZASOBY  KADROWE  OPS  W  GŁUCHOŁAZACH 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. roku Ośrodek Pomocy Społecznej                     

w Głuchołazach dysponował następującymi etatami: 

1) 10 etatów - pracownika socjalnego,  

2) 6 etatów -opiekunek środowiskowych, 

3) 8 osób to pracownicy obsługi i kadra kierownicza  

Ponadto zatrudniano 4 osoby w ramach  staży, a  w ramach zleceń zatrudniano min.  

opiekunki środowiskowe, kadrę do usług specjalistycznych i usług prawniczych. W ramach 

projektu dofinansowanego ze środków EFS zatrudniony był pracownik socjalny na czas 

określony.  

 

 

10.1 Wykształcenie pracowników merytorycznych  

Zatrudnienie w OPS przedstawia się  następująco: 

a) 11  osób - studia wyższe magisterskie, 

b)   4 osoby - szkoła pracownika socjalnego, 

c) 7 osób - średnie wykształcenie,  

d) 2 osoby  – wykształcenie zawodowe (opiekunki) 

W grupie osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie 9 osób posiada 

ukończone studia podyplomowe.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej nie spełnia wymogów ustawy o pomocy społecznej   

dotyczących zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników socjalnych. Zgodnie z art.  110 

ust. 11  na  2.000 mieszkańców ma przypadać jeden pracownik socjalny. Na koniec 2011r. 

mieszkańców Gminy było 25.229 osób, w związku z czym  Ośrodek winien zatrudniać             

13 pracowników socjalnych. 
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10.2 Podnoszenie kwalifikacji oraz  szkolenia praco wników:  

 W 2011 roku pracownicy OPS korzystali ze szkoleń organizowanych przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu                     

i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, specjalistów z  Niebieskiej Linii. Tematyka 

szkoleń była różnorodna, dotyczyła min. pracy interdyscyplinarnej w przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, pracy z osobą starszą i jej rodziną, pracy z rodziną biologiczną dzieci  

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mediacji rodzinnych, 

przemocy w rodzinie, praca ze sprawcą przemocy w rodzinie, zamówień publicznych, 

rachunkowości budżetowej, realizacji projektów w ramach POKL.  

11. POTRZEBY  

W celu rozwijania funkcjonującego systemu pomocy społecznej  Ośrodek Pomocy 

Społecznej uważa za potrzebne w szczególności:  

a) podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej 

oraz zawodowej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

b) poszerzanie działań wspierających rodziny w pełnieniu ich podstawowych funkcji, 

głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci oraz prowadzenia gospodarstwa 

domowego z wykorzystaniem usług asystentów rodziny, w oparciu o nową ustawę                   

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

c) poradnictwo psychologiczne oraz prawne skierowane do podopiecznych OPS; 

d) poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem 

umysłowym oraz ich rodzin; 

e) poprawę warunków lokalowych z uwzględnieniem potrzeb oraz dostępności osób 

niepełnosprawnych, a także w podeszłym wieku; 

f) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej; 

W celu podejmowania nowych zadań z zakresu pomocy społecznej, przy założeniu 

pozyskiwania na ich realizację „zewnętrznych” środków finansowych, niezbędne jest także 

zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Gminy z przeznaczeniem na tzw. wkład 

własny. 


