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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 2015 poz. 163 

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                               

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

d) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 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 dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych               

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

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

Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); 

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

rodzinny  i opiekuńczy; 

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

Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 

j) 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 m.in. 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 umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przed pomocą 

społeczną stawia się wiele zadań, jest to miejsce,  gdzie powinno się uzyskać informację, 
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poradę 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 dochodowe 

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 2014 roku udzielił pomocy 968 rodzinom, w tym 505 osobom samotnym.      

W skład tych rodzin wchodziło  1.977 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba rodzin, 

w tym osób samotnych wzrosła o 189 rodzin więcej. 

3.1 Powody przyznania pomocy przez OPS 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2014 roku było: ubóstwo, bezrobocie, 

długotrwała lub ciężka choroba. Powody przyznania pomocy przedstawiają się 

następująco: 

a) ubóstwo 678 rodzin; 

b) bezrobocie 545 rodzin; 

c) długotrwała lub ciężka choroba 540 rodzin; 

d) niepełnosprawność 317 rodzin; 

e) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 293 rodziny; 

f) alkoholizm 203 rodzin; 

g) potrzeba ochrony macierzyństwa 79 rodzin; 

h) bezdomność 53 osób; 

i) przemoc w rodzinie 19 rodzin; 

j)   trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego  18 osób; 

k)   narkomania 13 osób.  

Należy jednak zaznaczyć, że w  większości przypadków podstawą do udzielenia 

pomocy było równocześnie kilka przesłanek. 
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 Świadczenia pieniężne 

W ramach zadań własnych w 2014r. Ośrodek: 

a) przyznał decyzją administracyjną zasiłek okresowy  526 osobom (w ich rodzinach 

żyły łącznie 1.134 osoby), w tym z powodu: 

- bezrobocia – 459  osobom; 

- długotrwałej choroby – 59 osobom; 

- niepełnosprawności –28 osobom; 

a) przyznał zasiłek celowy 682 osobom (w ich rodzinach było 1.402 osób). Zasiłki 

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

środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne  remonty; 

b) przyznał posiłek 499 osobom, w tym dla 271 dzieci; 

c) przyznał 48 osobom usługi opiekuńcze; 

d) sprawił pogrzeb 8 osobom; 

e) pokrył częściowe koszty pobytu dla  25 osób w domach pomocy społecznej; 

f) wypłacał zasiłek stały dla 167 osób;  

g) współfinansował pobyt w rodzinie zastępczej dla 5 dzieci; 

h) współfinansował pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 10 dzieci. 

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ogólnie w 2014 roku 12 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 499 54 902 306 670 zł 

Zasiłek okresowy 526 3 596 1 111 822 zł 

Opłata za DPS 25 255 471 080 zł 

Usługi opiekuńcze 48 12 060 290 238 zł 

Sprawienie pogrzebu 8 8 12 296zł 

Zasiłki celowe i w naturze 

w tym:  

zasiłki celowe specjalne  

682 

 

41 

682 

 

48 

239 164zł 

 

4 485zł 

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 15 800zł. Usługi świadczyli: 

logopeda, oligofrenopedagog, psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy. 

 
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 2014 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 2014 roku ogółem 447 939  zł, z czego środki własne gminy 

wynosiły 122 459 zł, a dotacja z budżetu państwa  325 480 zł. Pomocą w formie gorącego 

posiłku objęto 499 osób (w tym 271 dzieci), a  zasiłek na żywność otrzymały 494 osoby. 

Koszt posiłków wynosił 306 670,00 zł, w tym w szkołach 127 771,00 zł. Z posiłku 

skorzystały również dzieci, którym przyznano pomoc na wniosek Dyrektora szkoły o 

wartości tych posiłków 1 708,00zł. Posiłki dla osób dorosłych były wydawane w jadłodajni 

na ul. Kraszewskiego 15 w cenie 5,80zł oraz dowożone przez Catering Charbielin w cenie 

5,50zł. Posiłki w szkołach dowożone były m.in. przez Szkołę Bodzanów (Szkoła 

Podstawowa nr 1, Biskupów, Nowy Świętów-od IX. 2014r.) oraz przez Catering Charbielin 

(Szkoła Gierałcice, Burgrabice, Biskupów-od IX.2014r., Polski Świętów, Jarnołtówek, 

Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2). OPS opłacał także posiłki dzieciom uczęszczającym do 

szkół poza Gminą Głuchołazy.  
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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. 

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

zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia takich usług. 

 W roku 2014 usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone 

były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Usługami opiekuńczymi było 

objętych  48 osób. Wydatki gminy z tytułu realizacji usług opiekuńczych wyniosły 

 290 238zł.  Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Ośrodek otrzymał kwotę w wysokości 29 481zł. 

3.7 Domy Pomocy Społecznej 

 W 2014 r. 11 osób oczekiwało na miejsce w DPS, 4 osoby otrzymały miejsce 

 w DPS, 1 osoba oczekująca na miejsce w DPS zrezygnowała, 1 osoba oczekująca na 

miejsce w DPS zmarła, nadal oczekuje na miejsce w DPS 5 osób.  

W okresie od stycznia do grudnia Ośrodek pokrywał odpłatność za pobyt w domach 

pomocy społecznej  25 osobom. Na dzień 31 grudnia 2014 w DPS przebywały 22 osoby  

(3 osoby zmarły). Wydatki na ten cel wyniosły 471 080 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 300%  kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie) i za DPS w 2014r. wyniosły 40 472 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 
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niż ubezpieczeni spełniający 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 2014 w oparciu o wywiad środowiskowy Burmistrz 

Głuchołaz wydał 49 decyzji potwierdzających prawo do nieodpłatnego korzystania ze 

świadczeń z opieki zdrowotnej.  

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. Regulacje te 

mają 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 2012-2014 umieszczono w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych łącznie 40 dzieci. W roku 2014 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 2012 2013 2014 

1. Liczba dzieci umieszczanych 

w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych 

2 2 3 

2. Liczba dzieci 

umieszczonych w rodzinach 

zastępczych zawodowych 

3 6 2 

3. Liczba dzieci umieszczanych 

w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 

5 7 10 

 Razem 10 15 15 

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

 w rodzinie, który może skończyć się odebraniem dzieci ich biologicznym rodzicom.           

Z obserwacji rodzin, którym odbierano dzieci wynika, iż rodzice biologiczni często 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 2014 wyniosły  

59 278 zł, a za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na 

terenie Powiatu Nyskiego wyniosły 22 957 zł. Łącznie Gmina poniosła wydatki w kwocie 

 82 235 zł. Warto zaznaczyć, że koszt utrzymania dziecka w placówce wychowawczej 

wynosił 2 912,11 zł. 

 

4. Głuchołaskie Centrum Wolontariatu  

Głuchołaskie Centrum Wolontariatu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Głuchołazach w 2014 r. zrzeszało 21 aktywnych wolontariuszy. 

Wolontariusze wykonywali pracę: 

- na rzecz osób indywidualnych (min. noszenie opału, wykonywanie drobnych prac 

 w gospodarstwie domowym podopiecznym tut. Ośrodka Pomocy Społecznej, pomoc  

w nauce) - 2 osoby 

- na rzecz pozostałych działań (organizowanie i udział w imprezach oraz w planowanych 

przedsięwzięciach  takich jak spotkania przedświąteczne (ZOL) oraz w działaniach na 

rzecz Głuchołaskiego Centrum Wolontariatu) – 19 osób 

Ponadto wolontariusze wzięli udział w realizacji: 

- wspólnego kolędowania w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Głuchołazach 

 ul. Parkowa 9 oraz w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Głuchołazach 

 ul. Skłodowskiej 16; 

- Festynie Rodzinnym w Polskim Świętowie; 

- „Świątecznej Paczki” zorganizowanej przy zaangażowaniu i współpracy  młodzieży oraz 

pracowników Zespołu Szkół w Głuchołazach, Liceum Ogólnokształcącego  

w Głuchołazach  oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głuchołazach. Do akcji dołączyły trzy 

rodziny z terenu gminy Głuchołazy, które wsparły akcję rzeczową ; 
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- wykonania ozdób świątecznych dla podopiecznych Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych 

 ( Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia); 

- imprez okolicznościowych dla dzieci - malowanie twarzy podczas imprez organizowanych 

w Centrum Kultury (Biblioteka Oddział Dziecięcy) i w Szkole Podstawowej w Nowym 

Świętowie podczas pikniku rodzinnego. 

Głuchołaskie Centrum Wolontariatu pozyskało na swoją działalność sponsorów: Cukiernia 

Olejnik- Głuchołazy, „Wacuś” – Nysa, „Dayli” – Głuchołazy, „Schattdecor” – Głuchołazy, 

„Bricomarche”- Głuchołazy, „Intermarche”- Głuchołazy, „Castorama”- Nysa, którzy 

przekazali pomoc rzeczową (ciasta, słodycze, gadżety, upominki itp.) na zorganizowanie 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz nagrody za ich pracę i zaangażowanie. 

5. Prace społecznie użyteczne 
 
W 2014r. odbywały się prace społecznie użyteczne. W celu zwiększenia aktywizacji 

społecznej i zawodowej prowadzone były różnorodne działania. W ramach prac społecznie 

użytecznych klienci OPS pracowali 40 godz. miesięcznie i dbali głównie o czystość gminy. 

W 2014r. do prac społecznie użytecznych przystąpiło 155 osób. Przepracowały one łącznie 

6 430 godzin. Z tego tytułu otrzymały świadczenia w wysokości 51 668zł. 

 

6. Praca socjalna 

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

określa uprawnienia i zobowiązania stron. W 2014 roku zawarto 44 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; 
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 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).  

 Od stycznia do grudnia 2014r. na terenie Gminy Głuchołazy założonych zostało 54 

Niebieskie Karty w 40 rodzinach w tym 11 założyli pracownicy socjalni tut. Ośrodka. 

Pracownicy socjalni pracowali w grupach roboczych zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

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

Karta”. W 2014r. 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. 

Pracownicy Ośrodka wytypowali 15 rodzin, które objęte zostały pracą asystenta rodziny. 

Zakres pracy asystenta obejmował bezpośrednią pracę z rodzicami, z dziećmi i działania 

pośrednie realizowane na rzecz całej rodziny. 

7. Pomoc rzeczowa  
 
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach odpowiedzialny za udzielanie 

pomocy rzeczowej prowadzi „magazyn”   w siedzibie Ośrodka. Formą udzielanej pomocy 

są darowane, używane  lecz w dobrym stanie min.  meble, sprzęty AGD, odzież, obuwie 

itp. W magazynie gromadzone są: odzież, obuwie, pościel, kołdry, małe sprzęty 

codziennego użytku jak: wózki dziecięce, wanienki dla niemowlaków, zabawki itd.  
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Ze względu na ograniczone warunki lokalowe nie magazynuje się przedmiotów o dużych 

gabarytach. 

Na podstawie zgłoszeń osób potrzebujących tworzona jest lista z zapotrzebowaniem. 

Pracownik  odpowiedzialny za udzielanie pomocy rzeczowej pośredniczy w przekazywaniu 

osobom potrzebującym przedmiotów od  darczyńców. W przypadku  pojawienia się 

potencjalnego darczyńcy  z oferowanym przedmiotem spełniającym wymagania 

potrzebującego, pracownik Ośrodka telefonicznie ustala termin spotkania osoby 

potrzebującej z darczyńcą oraz ogólnie omawia sposób przekazania przedmiotu.  

Warunek jaki musi spełnić osoba potrzebująca to samodzielny odbiór a mianowicie 

zapewnienie własnego  transportu . 

W 2014 roku pomocy rzeczowej udzielono ok. 65  rodzinom  z Gminy Głuchołazy. 

Najczęściej potrzebujący mieszkańcy korzystają z darowanej odzieży i obuwia zarówno 

damsko- męskiej jak i dziecięcej i niemowlęcej. W okresie jesienno-zimowym odnotowano 

zwiększone zapotrzebowanie na ciepłe obuwie i odzież tj. kurtki, kozaki. 

Ponadto należy zaznaczyć, że punkt wydawania odzieży  w Ośrodku  jest bezpośrednio 

zainteresowanym osobom potrzebującym. Wśród nich to głównie rodziny korzystające  

z pomocy finansowej tut. Ośrodka min. rodziny  wielodzietne, osoby samotne, bezrobotne, 

bezdomne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.            

 
8. 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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9. BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

I. Środki finansowe na zadania własne 4.556.009 zł 

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

3.218.848 zł 

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

471.080 zł 

2. Zasiłki celowe, w tym na: 387.759 zł 

 Zasiłki celowe (m.in. żywność, odzież, opał) 95.349zł 
 Zasiłki celowe specjalne 4.064zł 
 Zasiłki celowe (zdarzenie losowe)-powódź 279.160zł 
 Zasiłki celowe (zdarzenie losowe)-inne 9.186 zł 

3. Opłacenie pogrzebów 12.296 zł 
4. Obiady dla dzieci i młodzieży oraz posiłki dla dorosłych 

oraz pomoc na  zakupu żywności 
447.939 zł 

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

325.480 zł 

5. Zasiłki okresowe 1.111.822 zł 

 z tego z Budżetu Państwa przeznaczono na zasiłki okresowe 1.111.822  zł 

6. Zasiłki stałe   726.121 zł 

 z tego z Budżetu Państwa przeznaczono na zasiłki stałe 726.121 zł  

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

61.831 zł 

 z tego z Budżetu Państwa przeznaczono na składki 61.831 zł 

8. Wysokość środków finansowych na usługi opiekuńcze 290.238 zł 

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

1.046.923 zł 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 913.311 zł 

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

389.000 zł 

II. Środki finansowe na zadania zlecone 208.720zł 

 Wysokość środków finansowych na usługi specjalistyczne 15.800 zł 
 Koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców 

innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium 
dochodowe ustawy o pomocy społecznej 

1.920 zł 

 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) 191.000 zł 

Razem 4.764.729 zł 
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10. Projekt „Razem bezpieczniej” i „Schematom STOP” 

Urząd Gminy Głuchołazy trzeci raz otrzymał dofinansowanie w ramach projektu  

konkursowego MSWiA „Razem bezpieczniej” dotyczącego przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie pn.: Jednym głosem mówimy nie” - edycja 2014 w wys. 44 730,00 zł. Otrzymana 

kwota dotacji 31 290,00zł. Wkład własny Gminy wynosił 13 440,00zł. W ramach projektu 

opracowano i wydrukowano 500 szt. ulotek. Przeprowadzono dwa warsztaty umiejętności 

wychowawczych dla rodziców, prowadzona była grupa samopomocowa oraz grupa 

psychoedukacyjna, przeprowadzono szkolenie dla 90 przedstawicieli oświaty, dwie osoby 

ukończyły studium pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzona była pomoc 

psychologiczna dla dzieci z rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy, warsztat wypalenia 

zawodowego, przeprowadzona została Superwizja Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych i prowadzone były bezpłatne porady psychologa, radcy prawnego oraz 

konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym. Wniosek konkursowy napisany został przez dwóch 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownika Urzędu Miejskiego. Powyższe 

osoby odpowiadały za realizację wszystkich działań projektowych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach realizował jako partner pilotażowy 

projekt „Schematom STOP”. Liderem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. 

 W projekcie brały udział: PCPR w Nysie, OPS w Nysie, OPS w Łambinowicach oraz OPS 

w Głuchołazach. Projekt przewidywał wsparcie dla rodzin wielodzietnych będących 

klientami pomocy społecznej w ramach czterech modułów: 

1. Moduł zatrudnieniowo – edukacyjny, 

2. Moduł społeczny i integracyjny, 

3. Moduł rodzinny, 

4. Moduł sport i kultura. 

Został powołany Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę – 2 osoby z Ośrodka 

oraz została powołana Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI) – 2 pracowników 

socjalnych z Ośrodka. Przy realizacji działań projektowych zaangażowanych było 

 2 pracowników socjalnych z OPS, z których każdy był opiekunem jednej rodziny 

wielodzietnej z terenu gminy Głuchołazy. Dla każdej z rodzin ustalono szczegółowy zakres 

pomocy po sporządzeniu diagnozy danej rodziny. Projekt miał charakter innowacyjny, 
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bowiem w ramach przewidzianych działań zastosowano metodę oddziaływania na całą 

rodzinę zagrożona wykluczeniem społecznym a nie w stosunku do pojedynczej osoby.  

Dorośli członkowie rodzin biorących udział w projekcie skorzystali z wsparcia 

 w formie indywidualnych porad zawodowych i kursów zawodowych. Rodziny uzyskały 

pomoc na doposażenie pokoi dla dzieci oraz przeprowadzenie drobnych remontów. W 

zależności od potrzeb, poszczególni członkowie wzięli udział: w warsztatach i zajęciach 

mających na celu wzmocnienie własnej wartości i poziomu samooceny, warsztatach 

modułowych „Przyszłość zależy od nas” w tym m.in. dekalog zarządzania budżetem 

domowym, ekologiczne i efektywne wykorzystanie surowców wtórnych, poprawa relacji 

wewnątrz rodzinnych. Rodziny skorzystały również z wyjazdów na basen, do kina, na 

kręgle, wypadów piknikowych oraz z tygodniowego wyjazdu wypoczynkowego. Dodatkowo 

rodziny otrzymały pomoc w formie doposażenia i sfinansowania rozwoju pasji  

i zainteresowań dzieci oraz zajęć edukacyjno kompensacyjnych dla dzieci. Rodziny wzięły 

udziału w Pikniku Rodzinnym oraz w warsztatach „Święta maja moc”. Przeprowadzone 

były także konsultacje indywidualne z psychologiem, pedagogiem 

 i dietetykiem. 

 

11. ZASOBY  KADROWE  OPS  W  GŁUCHOŁAZACH 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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, 

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

radcę prawnego i kadrę do usług specjalistycznych.  

11.1 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) 
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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 lub 

proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych praca socjalną 

w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie 

więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Na koniec 2014r. mieszkańców 

Gminy było 24 439 osób, w związku z czym  Ośrodek winien posiadać  12 etatów  

pracownika socjalnego.  

11.2 Podnoszenie kwalifikacji oraz  szkolenia pracowników:  

 W 2014 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 oraz przeciwdziałania przemocy i pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy 

Społecznej zorganizował dla swoich pracowników szkolenie z komunikacji interpersonalnej 

i wypalenia zawodowego. 

12. 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 odpowiedzialność. Po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce 

 w Gminie Maków, które dotknęły pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

należy podjąć działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej. Pracownicy na co dzień spotykają się 

 z osobami nadużywającymi alkohol bądź inne środki odurzające, z osobami chorymi 

psychicznie, osobami po opuszczeniu zakładu karnego itp. 

W celu rozwijania funkcjonującego systemu pomocy społecznej  Ośrodek Pomocy 

Społecznej uważa za potrzebne w szczególności:  

a) zwiększenie bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; 
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b) podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej 

oraz zawodowej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

c) 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; 

d) poradnictwo psychologiczne oraz prawne skierowane do podopiecznych OPS; 

e) poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem 

umysłowym oraz ich rodzin; 

f) poprawę warunków lokalowych z uwzględnieniem potrzeb oraz dostępności osób 

niepełnosprawnych, a także w podeszłym wieku; 

g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej (w tym dot.  

wypalania zawodowego i superwizji); 

h) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Małgorzata Jurek 


