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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 Ośrodek realizuje zadania: 

a) ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 182 

ze zm.); 

b) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013r.                       

Nr 594 z późn. zm.); 

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

( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.); 

d) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. Nr 885         

z późn. zm. ); 

e) ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 

225 z póżn.zm.); 

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

państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.); 

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

ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. nr 164 poz. 1027 z późn. 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.). 

k) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   

(Dz. U. z 2013r. Nr 135) 
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1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS W GŁUCHOŁAZACH   

 Struktura organizacyjna Ośrodka nie zmieniła się i w jej skład 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. CELE I ZAKRES PODMIOTOWY 

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zgodnie z 

art. 2 ustawy o pomocy społecznej -  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 możliwości.  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 Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), którego działalność oparta jest głównie  na 

realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy   o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.  

2.1 Podstawy udzielania pomocy 

    Pomoc społeczna jest instrumentem polityki społecznej, narzędziem umożliwiającym 

realizacje jej zadań. Skierowana jest do wszystkich grup społecznych i ma na celu 

zabezpieczenie ich bytu oraz podstawowych potrzeb niematerialnych oraz materialnych. 

Wspiera osoby i rodziny  w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożiwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przed pomocą 

społeczną stoi wiele zadań, jest to miejsce,  gdzie powinno się uzyskać informację, poradę 
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i najniezbędniejsze wsparcie wtedy, gdy jest ono konieczne z powodu utraty pracy, 

długotrwałej choroby, niezaradności życiowej, klęski żywiołowej. Jest to też instytucja, 

która ma za zadanie ułatwić zmianę trudnej sytuacji, wskazać drogę wyjścia, ochronić 

przed złymi skutkami wynikającymi z poczucia zagrożenia, utraty bezpieczeństwa 

socjalnego i społecznego. 

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 ofiar handlu ludźmi; 

i) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

j) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

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  Kryterium dochodwe 

Prawo do świadczeń pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 

lipca 2012r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej wynosi: 

a)  dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, 

zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 

b) dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, 

zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 
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Osoby i rodziny, których dochód  przekracza  kryterium dochodowe, ale nie przekracza 

150% kryterium dochodowego korzystają z programu wieloletniego „Pomoc państwa             

w zakresie dożywiania” (dla osoby samotnej – 813,00zł, dla osoby w rodzinie – 684,00zł). 

Dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 

wniosek dyrektora placówki  mogą korzystać z posiłku bez wydania decyzji 

administracyjnej. 

 

3. DANE STATYSTYCZNE 
 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach  realizując zadania ustawy o pomocy 

społecznej w 2013 roku udzielił pomocy 779 rodzinom, w tym 441 osobom samotnym.      

W skład tych rodzin wchodziło  1.609 osób. 

3.1 Powody przyznania pomocy przez OPS 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2013 roku było: ubóstwo, bezrobocie, 

długotrwała lub ciężka choroba. Powody przyznania pomocy przedstawiają się 

następująco: 

a) ubóstwo 649 rodzin; 

i w dalszej kolejności:  

b) bezrobocie 535 rodzin; 

c) długotrwała lub ciężka choroba 431 rodzin; 

d) niepełnosprawność 293 rodzin; 

e) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 268 rodziny; 

f) alkoholizm 159 rodzin; 

g) potrzeba ochrony macierzyństwa 78 rodzin; 

h) bezdomność 29 osób; 

i) przemoc w rodzinie 24 rodzin; 

j)   trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego  20 osób; 

k)   narkomania 8 osób. Należy jednak zaznaczyć, że w  większości przypadków 

podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek 
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3.2 Świadczenia pieniężne 

W ramach zadań własnych w 2013r. Ośrodek: 

a) przyznał decyzją administracyjną zasiłek okresowy  511 osobom (w ich rodzinach 

żyły łącznie 1.142 osoby), w tym z powodu: 

- bezrobocia – 457  osobom; 

- długotrwałej choroby – 52 osobom; 

- niepełnosprawności –35 osobom; 

b) przyznał zasiłek celowy 647 osobom (w ich rodzinach było 1.411 osób). Zasiłki 

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

środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne  remonty; 

c) przyznał posiłek 467 osobom, w tym dla 268 dzieci; 

d) przyznał 56 osobom usługi opiekuńcze; 

e) sprawił pogrzeb 5 osobom; 

f) pokrył częściowe koszty pobytu dla  24 osób w domach pomocy społecznej; 

g) wypłacał zasiłek stały dla 166 osób;  

h) współfinansował pobyt w rodzinie zastępczej dla 8 dzieci; 

i) współfinansował pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 7 dzieci. 

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ogólnie w 2013 roku 40 decyzji  odmownych głównie 

osobom niespełniających kryteriów wynikających z przepisów prawa. 

 

FORMA POMOCY 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

 

Liczba 

świadczeń 

 

Kwota świadczeń 

  

Posiłek i obiady w szkole 467 61 077 347 410 zł 

Zasiłek okresowy 511 3 480 1 125 219 zł 

Opłata za DPS 24 254 418 254 zł 

Usługi opiekuńcze 56 11 464 341 422 zł 

Sprawienie pogrzebu 5 5 13 506,00zł 

Zasiłki celowe i w naturze 

w tym:  

zasiłki celowe specjalne  

674 

 

45 

674 

 

51 

244 033zł 

 

2.489zł 

Tabela nr 1. Zadania własne.  
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3.3 Zadania zlecone 

W ramach zadań zleconych Ośrodek organizował specjalistyczne usługi opiekuńcze              

dla 5  osób z zaburzeniami psychicznymi i wydatkował 11 120zł. 

 
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.   

 

3.5 Program  dożywiania 

  W roku 2013 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 realizację powyższego 

Programu przeznaczono w 2013 roku ogółem 507.665  zł, z czego środki własne gminy 

wynosiły 88.732 zł, a dotacja z budżetu państwa  418.933 zł. Pomocą w formie gorącego 

posiłku objęto 467 osób (w tym 268 dzieci), a  zasiłek na żywność otrzymały 482 osoby. 

Koszt posiłków wynosił 347 410,00zł w tym w szkołach 137 419,00zł. Posiłki dla osób 

dorosłych były wydawane w PKPS w Głuchołazach w cenie 6,10zł oraz dowożone przez 

Catering Charbielin w cenie 5,50zł. Posiłki w szkołach dowożone były m.in. przez Szkołę 

Bodzanów (Szkoła Podstawowa nr 1, Sławniowice, Biskupów) oraz przez Catering 

Charbielin (Szkoła Gierałcice, Burgrabice, Jarnołtówek, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2). 

OPS opłacał także posiłki dzieciom uczęszczającym do szkół poza Gminą Głuchołazy.  

 

3.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

Usługi świadczono głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, 

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

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc 

przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny 

opisuje sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej. 



9 
 

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczych należy przedstawić 

zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia takich usług. 

 W roku 2013 usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone 

były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Usługami opiekuńczymi było 

objętych  56 osób. Wydatki gminy z tytułu realizacji usług opiekuńczych wyniosły 341.422 

zł.  Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze Ośrodek otrzymał kwotę w wysokości 

31.866zł. 

3.7 Domy Pomocy Społecznej 

 W 2013 r. wydano 5 decyzji kierujących osoby do DPS, 12 osób oczekiwało na 

miejsca, 4 osoby otrzymały miejsca w DPS i 4 osoby zmarły w DPS. Wydano 2 decyzje 

odmowne.  

 Na dzień 31 grudnia 2013 w DPS przebywało 21 osób. W okresie od stycznia do 

grudnia Ośrodek pokrywał odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej  25 osobom. 

Wydatki na ten cel wyniosły 418.254 zł.  

 Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ustalono na 

podstawie art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej                   

(w przypadku osób w rodzinie opłatę za pobyt w domu Pomocy Społecznej wnoszą: 

małżonek, zstępni, zstępni przed wstępnymi, jeżeli dochód jest wyższy niż 250%  kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie). Do ponoszenia odpłatności za DPS zgodnie z zawartą 

umową zobowiązano 8 osób, w tym 2 osoby zostały zwolnione na ich wniosek. Wpływy z 

tytułu odpłatności za DPS za 2013r. wyniosły 37.487 zł. 

 

 

3.8 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

Do zadań zleconych gminy na podst. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004r.           

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych należy wydanie 

decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych 

niż ubezpieczeni spełniajacy kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o 

pomocy społecznej. 

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 2013 w oparciu o wywiad środowiskowy Burmistrz 
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Głuchołaz wydał 47 decyzji potwierdzających prawo do nieodpłatnego korzystania ze 

świadczeń z opieki zdrowotnej oraz 2 decyzje odmowne.  

3.9 Piecza zastępcza 

Od 1 stycznia 2012r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. nr 135), która porządkuje  i reguluje 

kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy. Nowy system 

ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, 

przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,                       

a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. 

W latach 2009-2013 umieszczono w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych łącznie 42 dzieci. W roku 2013 zgodnie z w/w ustawą 

umieszczono 15 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. Powyższe dane przedstawia tabela 2. 

 

l.p. Liczba dzieci/lata 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Liczba dzieci 

umieszczanych w 

rodzinach zastępczych 

spokrewnionych 

3 6 3 2 2 

2. Liczba dzieci 

umieszczonych w 

rodzinach zastępczych 

zawodowych 

- - 2 3 6 

3. Liczba dzieci 

umieszczanych w 

placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 

2 - 1 5 7 

 Razem 5 6 6 10 15 

 Tabela 2. Dane dotyczące liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach                   
opiekuńczo-   wychowawczych. 
 

Dane te wynikają w znacznym stopniu z problemu bezrobocia oraz alkoholizmu  rodzin      

z terenu naszej Gminy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę wsparcia 

tych rodzin już na etapie, gdy problemy się rozpoczynają. Pozwoli to zapobiec kryzysowi 
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 w rodzinie, który może skończyć się odebraniem dzieci ich biologicznym rodzicom.           

Z obserwacji rodzin, którym odbierano dzieci wynika, iż rodzice biologiczni nie posiadają 

umiejętności sprawowania opieki i wychowywania. Dzieci te nie mają też  prawidłowych 

wzorców do naśladowania. Wydatki Gminy Głuchołazy za pobyt dzieci umieszczanych      

w placówkach opiekuńczo wychowawczych w roku 2013 wyniosły 26.448 zł, a za pobyt 

dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Nyskiego wyniosły 17.789 zł. Łącznie Gmina poniosła wydatki w kwocie 44.237 zł. 

 

4. Klub Integracji Społecznej  

W 2013r. odbyła się jedna edycja KIS pn.” Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem 

wyznaczać dziecku granice”. Zajęcia realizowane w KIS służyły pogłębianiu świadomości    

i przekazaniu wiedzy rodzicom na temat wychowania bez klapsa oraz motywowaniu            

i wspieraniu rodziców we wprowadzaniu zmian w postępowaniu z dzieckiem. Wiedza           

i umiejętności nabyte podczas warsztatów pomogły rodzicom w lepszym budowaniu relacji 

z dziećmi. Uczestnikami KIS byli rodzice 14 kobiet, 1 mężczyzna) wychowujący dzieci        

w różnym wieku, a borykający się z problemami opiekuńczo w- wychowawczymi. Zajęcia 

KIS trwały w okresie od 13.02.2013r. do 20.03.2013r.  

 

5. Głuchołaskie Centrum Wolontariatu  

Głuchołaskie Centrum Wolontariatu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej                      

w Głuchołazach w 2013r. zrzeszało 21 wolontariuszy. Podpisano 13 porozumień, 

pozostałe osoby pomagają bez podpisanych porozumień. 

 

Świadczenia pomocy woluntarystycznej i ilość wolontariuszy: 

 indywidualnie – 4 osoby; 

 grupa artystyczna – 17 osób. 

Zorganizowano i uczestniczono w niżej wymienionych imprezach i akcjach: 

 Jasełka (Zakład Opiekuńczo Leczniczy) 

 Mikołajki (Szkoła Podstawowa Biskupów – zabawa dla dzieci) 

 malowanie twarzy (Szkoła Podstawowa Biskupów)  

 „Świąteczna Paczka” akcja zainicjowana przez Portal Głuchołazy online. 
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6. Praca socjalna 

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

określa uprawnienia i zobowiązania stron. W 2013 roku zawarto 92 kontrakty socjalne 

dotyczące m.in.: leczenia odwykowego, pozostania w abstynencji i uporządkowania 

mieszkania. 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. Praca socjalna umożliwia potrzebującym 

przezwyciężenie trudności poprzez działania wspierające, zabezpieczające lub korygujące. 

Niezależnie od tego jaki przybiera charakter, ukierunkowana jest na pomoc jednostkom, 

grupom lub rodzinom. 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; 

 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. 

 praca socjalna na rzecz poprawy funkcji rodzin 

 Inne działania: 

 sprawienie pogrzebu, 

 pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, 

 działania interwencyjne w środowisku (np. w przypadku przemocy w rodzinie czy 

zaniedbań w rodzinie).  
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 Od stycznia do grudnia 2013r. pracownicy odnotowali 63 przypadków przemocy      

w 50 rodzinach. Założono  63 Niebieskich Kart (przez instytucje ujęte w ustawie). 

Pracownicy socjalni pracowali w grupach roboczych zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 

Karta”. W 2013r. kontynuowano   działalność  Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy, 

gdzie prowadzono  regularne poradnictwo  psychologiczne, prawne, socjalne                       

i informacyjne. Ponadto nadal działała  grupa wsparcia dla osób doznających przemocy.  

Pracownicy socjalni każdorazowo udzielali informacji o prawach przysługujących ofiarom 

przemocy. Działali również interwencyjnie na zgłoszenia anonimowe, telefoniczne.  

 

7. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

 
OPS współpracował z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Współpracowano m.in.  

z Powiatowym Urzędem Pracy, Komisariatem Policji w Głuchołazach, 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, Strażą Miejską. 
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8. BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
8.1 Wydatkowanie środków finansowych 

I. Środki finansowe na zadania własne 4.183.670 zł 

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

2.928.472 zł 

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

418.254 zł 

2. Zasiłki celowe, w tym na: 111.253 zł 

 gaz, energię, czynsz, remonty 32.326zł 

 żywność 260zł 

 odzież 25.360zł 

 opał 31.785 zł 

 koszty leczenia 6.982 zł 

 zasiłki celowe specjalne 2.489 zł 

3. Opłacenie pogrzebów 13.506 zł 

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

507.665 zł 

 z tego dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu 
"Pomoc państwa w dożywianiu"  

418.933 zł 

5. Zasiłki okresowe 1.125.219 zł 

 z tego z Budżetu Państwa przeznaczono na zasiłki okresowe 1.125.219  zł 

6. Zasiłki stałe   694.595 zł 

 z tego z Budżetu Państwa przeznaczono na zasiłki stałe 694.595 zł  

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

57.980 zł 

 z tego z Budżetu Państwa przeznaczono na składki 57.980 zł 

8. Wysokość środków finansowych na usługi opiekuńcze 341.422 zł 

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

913.776 zł 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 781.354 zł 

 z tego dotacja z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów 
utrzymania Ośrodka wyniosła 

335.709 zł 

II. Środki finansowe na zadania zlecone 12.420 zł 

1. Wysokość środków finansowych na usługi specjalistyczne 11.120 zł 

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

1.300 zł 

Razem 4.196.090  zł 
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9. ZASOBY  KADROWE  OPS  W  GŁUCHOŁAZACH 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 1 osobę z programu resortowego na stanowisku asystenta rodziny, 3 

osoby w ramach robót publicznych oraz w formie umów cywilnoprawnych: opiekunki, radcę 

prawnego i kadrę do usług specjalistycznych  

 

9.1 Wykształcenie pracowników  

Zatrudnienie w OPS przedstawia się  następująco: 

a) 12  osób - studia wyższe magisterskie, 

b)   3 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 2014r. 

mieszkańców Gminy było 24 758 osób, w związku z czym  Ośrodek winien posiadać      

12,5 etatu pracownika socjalnego.   

 

9.2 Podnoszenie kwalifikacji oraz  szkolenia pracowników:  

 W 2013 roku pracownicy OPS korzystali ze szkoleń organizowanych m.in. przez 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Związek Gmin Śląska Opolskiego  i Opolskie 

Centrum Demokracji Lokalnej. Tematyka szkoleń była różnorodna, dotyczyła głównie 

systemu pomost i obsługi administracyjnej oraz przeciwdziałania przemocy.  
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10. POTRZEBY  

Należy zaznaczyć, iż zadań dla pracowników OPS przybywa. Pracownicy stykają się coraz 

częściej z bardzo trudnymi przypadkami wymagającymi pomocy od zaraz (są to sytuacje 

dotyczące dzieci, osób starszych, osób chorych psychicznie). Coraz częściej pracownicy 

działają interwencyjnie (po otrzymaniu anonimowych telefonicznych zgłoszeń) i spoczywa 

na nich większa odpowiedzialaność. 

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 tym dot.  

wypalania zawodowego i superwizji); 

g) prace interdyscyplinarne (wspólne prace dotyczące różnych jednostek) 

 

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. 


