
1 
 

       
 
 

 
 
 
 

SPRAWOZDANIE  Z   DZIAŁALNOŚCI 
 

OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ 
 

W  GŁUCHOŁAZACH    
 
 

ZA 2010 ROK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Anna  Iskra 
 



2 
 

Spis treści: 
 

Wstęp………………………………………………………………………….….2 

1.Struktura organizacyjna …………………………………………………….   3 

2. Pomoc społeczna w oparciu o ustawę zasadniczą………………………. 3 

2.1 Podstawy udzielania pomocy………………………………………….. ….3 

2.2 Prawo do świadczeń……………………………………………………….  4 

3. Dane statystyczne ………………………………………………………….   4 

3.1 Powody przyznawania pomocy…………………………………………… 4 

3.2 Świadczenia pieniężne…………………………………………………….  5 

3.3 Zadania zlecone …………………………………………………………..   6 

3.4 Zasiłki i pomoc w naturze ……………………………………………… ..  6 

3.5 Program dożywiania …………………………………………………….    7 

3.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne …………………………………….  7 

3.7 Domy pomocy społecznej………………………………………………..   7 

3.8 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ………………………………..…8 

4. Klub Integracji Społecznej ………………………………………………….  8 

5. Głuchołaskie Centrum Wolontariatu ………………………………………  8 

6. Prace społecznie-użyteczne ……………………………………………….  9 

7. Praca socjalna ………………………………………………………………10 

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi ………. ….12 

9. Budżet  Ośrodka Pomocy Społecznej ……………………………………13 

9.1 Dodatkowe  działania ……………………………………………………. 14 

10. Zasoby kadrowe …………………………………………………………. 15 

10.1 Wykształcenie pracowników merytorycznych ………………………  15 

10.2 Podnoszenie kwalifikacji ………………………………………………  15 

11.Potrzeby …………………………………………………………………..   16 



3 
 

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. W 2010r. minęło 20 lat od powołania OPS         

w Głuchołazach. Wyspecjalizowana kadra pracowników nadal niesie pomoc mieszkańcom 

Gminy Głuchołazy. Ośrodek przez udzielanie wsparcia, okazując szacunek, akceptację, 

zrozumienie i troskę pomaga mieszkańcom odzyskać zaufanie we własne możliwości                  

i wiarę w możliwość wyjścia z sytuacji kryzysowej.  

        

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 

ze zm.); 

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

Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.); 

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

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

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

1240 ze 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 ze zm. );  

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

Nr 180, poz. 1493 ze zm.); 

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

i opiekuńczy; 

j)  ustawa  z dn. 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 

535 ze 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. Stara się ona 

zaspokoić najniezbędniejsze potrzeby osób znajdujących się w niedostatku. Ponadto 

celem pomocy społecznej jest także wspieranie osób i rodzin, które przy wykorzystaniu 

własnych środków finansowych nie są w stanie zaspokajać wszystkich swoich potrzebi.  

 

2.1 Podstawy udzielania pomocy 

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; 
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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”.  

 

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

społecznej w 2010 roku udzielił pomocy 780 rodzinom, w tym 416 osobom samotnym. 

W skład tych rodzin wchodziło  1640 osób. 

 

3.1 Powody przyznania pomocy przez OPS  

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2010 roku było: 

a) ubóstwo ( 506 rodzinom); 

i w dalszej kolejności:  

b) bezrobocie (476 rodzin); 

c) długotrwała lub ciężka choroba (416 rodzin); 

d) niepełnosprawność (277 rodzin); 

e) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego (160 rodzin); 
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f) alkoholizm (127  rodzin); 

g) potrzeba ochrony macierzyństwa (55  rodzin); 

h) bezdomność (24 osoby); 

i) przemoc w rodzinie (20 rodzin); 

j)   trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego  (14 osób); 

k)   narkomania (3 osoby). 

 

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

było równocześnie kilka przesłanek. 

 

3.2 Świadczenia pieni ężne 

W ramach zadań własnych w 2010r. Ośrodek: 

a) przyznał decyzją administracyjną zasiłek okresowy 367osobom (w ich rodzinach 

żyły łącznie 792 osoby), w tym z powodu*: 

- bezrobocia – 348  osobom; 

- długotrwałej choroby –14  osobom; 

- niepełnosprawności – 16 osobom; 

b) przyznał zasiłek celowy 582 osobom (w ich rodzinach było 1250 osób). Zasiłki 

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

środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne  remonty; 

c) przyznał posiłek 292 osobom, w tym dla 219 dzieci; 

d) przyznał 142  osobom usługi opiekuńcze; 

e) sprawił pogrzeb 6 osobom; 

f) pokrył częściowe koszty pobytu dla  15 osób w domach pomocy społecznej. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ogólnie w 2010 roku   37  decyzji odmownych. 

 

 

*powody przyznania zasiłku mogły być dwa lub więcej i w trakcie roku ulegały zmianom. 
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W ramach zada ń zleconych O środek: 

 

1) przyznał zasiłek stały 104 osobom; 

2) organizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 
 
Zasiłki i pomoc w naturze 
 

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była głównie na zakup żywności, 

odzieży, sprzętu gospodarstwa  domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz                   

i czynsz.   

 

FORMA POMOCY 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzj ą 

świadczenie 

 

Liczba 

świadcze ń 

 

Kwota świadcze ń 

 w zł  

Posiłek – obiady w szkole 208 21.683 63.900 

Zasiłek okresowy 367 2.210 426.241 

Opłata za DPS 15 136 192.875 

Usługi opieku ńcze 142 33.387 473.307 

Sprawienie pogrzebu 5 5 13.589 

Zasiłki celowe i w naturze w 

tym:  

zasiłki celowe specjalne  

581 

 

83 

2.324 

 

116 

264.753 

 

10.300 

 

Tabela nr 1. Zadania własne.  
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3.5 Program  do żywiania. 

  W roku 2010 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 2010 roku ogółem  276.331  zł, z czego 

środki własne gminy wynosiły 56.331 zł, a dotacja z budżetu państwa  220.000 zł.  

 Pomocą w formie gorącego posiłku objęto 292 osoby, a  zasiłek na żywność otrzymało 

396 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 2010 usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze świadczone były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach.   

Usługami opiekuńczymi było objętych średnio 142 osoby . Wydatki gminy z tyt. realizacji 

usług opiekuńczych wyniosły 473.307 zł.  

Z usług specjalistycznych dla osób zaburzeniami psychicznymi korzystały 4 osoby. 

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

powyższe 60.410  zł.  

3.7 Domy Pomocy Społecznej. 

 W 2010 r. wydano  7 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. - 31.12.2010r. Ośrodek 

pokrywał odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej  15 osobom.  

 
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.   
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W roku 2010 w oparciu o wywiad środowiskowy Burmistrz  wydał 32 decyzje 

potwierdzających prawo do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej 

oraz jedną decyzję odmowną.  

 

4. Klub Integracji Społecznej  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach  w 2010r. przeprowadził dwie edycje zajęć               

w ramach Klubu Integracji Społecznej – X i XI.  W zajęciach udział wzięło łącznie                   

48 osób. X edycja  rozpoczęła się 11 lutego 2010r i trwała do 25 marca 2010r. Cykl zajęć 

obejmował 14 godzin szkoleniowych realizowanych według szczegółowego planu w formie 

wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Zajęcia prowadzone były przez pracownika socjalnego, 

psychologa, lidera klubu pracy oraz instruktora terapii uzależnień od alkoholu. Pomimo 

wielu ciekawych zajęć zaświadczenia o ukończeniu programu reintegracji społecznej                    

i zawodowej  X edycji odebrało dziewięciu uczestników na piętnastu rozpoczynających. 

Czterech uczestników  zostało skreślonych z listy: dwie osoby z powodów zdrowotnych                

a dwie z powodu rażącego naruszenia postanowień regulaminu  tj. uczestnictwa                         

w zajęciach pod wpływem alkoholu. Za systematyczny udział w zajęciach podopiecznym 

podwyższone zostały zasiłki. Oficjalne zakończenie odbyło się w restauracji Sudety                    

w Głuchołazach w dniu 26 marca 2010r.  gdzie uczestnicy otrzymali zaświadczenia                      

o ukończeniu programu reintegracji społecznej oraz zawodowej. 

 XI edycja adresowana była do  osób biorących udział w projekcie „Lepszy Start” 

współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Prowadzone zajęcia umożliwiły 

33 uczestnikom nabycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz 

podniesienie wiedzy w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami. 

 

5. Głuchołaskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez OPS  w 2010r.  skupiło 121    

wolontariuszy. Podpisano 199 porozumień. Wolontariusze są uczniami Szkoły 

Podstawowej Nr 1 (1 os.), Szkoły Podstawowej Nr 2 (16 os.), Gimnazjum Nr 1 (11 os.), 

Gimnazjum Nr 2 (18 os.), Liceum Ogólnokształcącego (13 os.) oraz Zespołu Szkół 

Zawodowych (16 os.), a także studentami, osobami aktywnymi zawodowo, osobami 

bezrobotnymi, rencistami i emerytami ( 39 os.).              

Wolontariusze świadczą pomoc wolontarystyczną w Szkolnym  Klubie 

Wolontariusza (22 os.), w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gł-zach przy PKPS             
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(1 os.), Środowiskowej Świetlicy Caritas (4 os.), Szpitalu Miejskim - oddział dziecięcy                   

( 9 os.), Bibliotece w Głuchołazach  (10 os.), Bibliotece w Gierałcicach (9 os)., OPS (3 os.), 

„Komunalniku”  (2 os.)  i indywidualnie ( 19 os.) . Działają również  w grupie artystycznej.                        

Dla wolontariuszy przeprowadzono siedem szkoleń dla wolontariuszy, tj: „Wieczór                     

z forsą” ( 38 os.), „Kurs dziennikarski” (19 os.), „Pomagać znaczy wymagać” (16 os.), 

„Wykorzystanie programów graficznych i Internetu w promocji” (28 os.), „Jak pomagać 

osobom z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi lub zachowania?” (19 os.), 

„Wiosenny wiatr” ( 17 os.), „Bezpieczne wakacje – szkolenie przed medyczne” (14 os). 

 Wolontariusze pomagali w organizacji Festiwalu Drum Djemboree,  w Akcji letniej 

GOSiR, przy organizacji imprez w  Centrum Kultury.  Zorganizowali Dzień Dziecka                     

w szpitalu na oddziale dziecięcym, a grupa artystyczna brała udział w pikniku w szkole 

podstawowej    w Nowym Świętowie.  

Wolontariusze uczestniczyli w: II Wojewódzkim Rajdzie Kolarsko – Pieszym, na którym 

zdobyli Puchar oraz w Jesiennym Głuchołaskim Spacerze Szlakami Góry Chrobrego 

„Marsz po zdrowie”.  

 
6. Prace społecznie u żyteczne 

W 2010 r. do prac społecznie użytecznych przystąpiło 46 osób (23 ze wsi i 23                    

z miasta). Przepracowały one  łącznie 10.200 godzin. Z tego tytułu otrzymały świadczenia    

w wysokości 70.510,80 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.  

 

7. Praca socjalna 

Praca socjalna ukierunkowana jest na rozwiązywanie różnych problemów dotyczących 

osób lub rodzin, powodujących określone dysfunkcje w ich życiu lub prowadzących do ich 

wykluczenia społecznego. Pracownik socjalny podejmuje szereg działań  na rzecz 

zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia klienta, 

zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania 

rodziny, poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie, poprawy funkcjonowania 

osób i rodzin z problemem alkoholowym, ofiar przemocy oraz  na rzecz zapewnienia 
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uzyskania niezbędnych środków materialnych. Prowadzone są  rozmowy, działania 

interwencyjne, skomplikowane, współpracuje z instytucjami  i organizacjami 

pozarządowymi. Praca socjalna często jest  prowadzona  w oparciu o kontrakt socjalny , 

który określa uprawnienia i zobowiązania stron. W 2010 roku zawarto 97 kontraktów 

socjalnych.  

Praca socjalna to również prowadzenie działań dotyczących procedury Niebieskiej Karty 

pomocy społecznej związanej z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie. W chwili 

powzięcia informacji z policji bądź innych organów, a także na indywidualne zgłoszenia 

osób, w tym osób postronnych, pracownik socjalny sprawdza sytuację u osoby 

pokrzywdzonej. W przypadku potwierdzenia występowania zjawiska przemocy 

przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy, a następnie pracownik monitoruje 

rodzinę średnio przez okres  6 miesięcy.   Z monitoringu rodziny pracownicy sporządzają 

notatki na druku Niebieskiej Karty  lub na kartach pracy socjalnej. Wszyscy pracownicy 

socjalni wcześniej otrzymują pisemne wskazówki dotyczące działań podejmowanych 

wobec ofiar ( dorosły, dziecko) oraz sprawców przemocy. Dodatkowo pracownik socjalny, 

który ukończył podstawowy kurs  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

kontaktuje się z rodziną pierwszy i ostatni raz przy rozpoczęciu i zakończeniu sprawy.                

W 2010r. pracownicy socjalni założyli 64 Niebieskie Karty pomocy społecznej, 

interweniowali w różnych przypadkach.   W 56 rodzinach ofiarami przemocy były kobiety,   

w 20 rodzinach świadkami przemocy fizycznej i psychicznej były dzieci. W dwóch 

rodzinach niepełnoletnie dzieci doświadczały przemocy ze strony swoich rodziców. Trzy 

osoby starsze były ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej oraz ekonomicznej. Dwie 

osoby niepełnosprawne doświadczały przemocy ze strony swoich bliskich. Warto 

zaznaczyć, że 42 rodziny z ogółu nie korzystały z pomocy finansowej świadczonej przez 

tut. Ośrodek. Praca z ofiarą przemocy odbywała się w kilku etapach: rozpoznanie 

przypadku, stworzenie planu pomocy, realizacja działań. Przy planowaniu pomocy, 

pracownicy socjalni, pamiętać musieli także o specyficznych potrzebach  i deficytach 

rodzin, na przykład o trudnościach wychowawczych     i opiekuńczych,  o problemach 

związanych z nadużywaniem bądź uzależnieniem, o kłopotach związanych                                  

z niepełnosprawnością .  W procesie pomagania bezpieczeństwo jest celem nadrzędnym. 

Czasami rozwiązaniem doraźnym, choć nie zawsze możliwym, jest odizolowanie sprawcy 

od ofiary. Nie rozwiązuje to jednak samego problemu przemocy –ofiara nigdy nie jest 
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całkowicie bezpieczna, bo sprawca zawsze może znaleźć moment, kiedy jest sama                  

i  zaatakować. Osoby pomagające muszą pamiętać o tym, że po interwencji przemoc może 

się nasilić i trudno przewidzieć, co sprawca zrobi następnym razem.  Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie jest pracą trudną  i indywidualną i zdarza się też, że mimo wysiłków 

ofiarom nie udaje się pomóc.     

 

 

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarz ądowymi 

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi odbywała się  najczęściej jako 

wzbogacenie pracy socjalnej. Prowadzona była z Powiatowym Urzędem Pracy, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwem Powiatowym, Sądem Rejonowym              

w Prudniku, Komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Prudniku, Komisariatem Policji                       

w Głuchołazach, Strażą Miejską, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, służbą zdrowia,  

zakładami  opiekuńczo-leczniczymi, domami pomocy społecznej, szkołami, sołtysami                   

i organizacjami pozarządowymi. 
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9. BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
9.1 Wydatkowanie środków finansowych 

Środki finansowe na zadania własne 2.657.351 zł 

Wysoko ść środków finansowych na zasiłki i pomoc w 
naturze, w tym na: 1.392.519 zł 

1. Pokrycie kosztów pobytu mieszka ńców gminy w 
domach pomocy społecznej 192.876 zł 

2. Zasiłki celowe ogółem, w tym na: 109.492zł 

cele bieżące 33.259 zł 

gaz, energię, czynsz, remonty 8.120 zł 
żywność 3.840 zł 
odzież 15.840 zł 
opał 41.290 zł 
koszty leczenia 7.143  zł 
Zasiłki celowe specjalne 10.300 zł 

3. Opłacenie pogrzebów  13.686 zł 
4. Obiady dla dzieci i młodzie ży oraz posiłki dla 
dorosłych oraz pomoc na zakup żywno ści 276.331  zł 

z tego dotacja z budżetu państwa w ramach Programu 
"Pomoc państwa w dożywianiu"  220.000 zł 

5. Zasiłki okresowe 426.241 zł 
z tego z budżetu państwa przeznaczono na zasiłki 

okresowe 426.241  zł 

6. Zasiłki stałe (z bud żetu państwa) 344.200  zł 
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobieraj ące zasiłki stałe (dotacja z bud żetu 
państwa)  

29.693 zł 

8. Wysoko ść środków finansowych na usługi opieku ńcze 473.307 zł 
9. Wysoko ść środków finansowych na pokrycie kosztów 
utrzymania O środka 791.525 zł 

w  tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 665.990 zł 

z tego dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów 
utrzymania Ośrodka wyniosła 

289.284 zł 

II. Środki finansowe na zadania zlecone 61.190 zł 

Wysoko ść środków finansowych na usługi 
specjalistyczne 

                                               
60.410 zł 

Koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców 
innych ni ż ubezpieczeni spełniaj ących kryterium 
dochodowe ustawy o pomocy społecznej 

780 zł 

III. Środki finansowe na projekt systemowy realizowany 
przez OPS, w tym: 230.000 zł 

Udział własny 24.150 
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9.2 Dodatkowe działania  

Projekt  systemowy 

 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Lepszy start”  PO KL 

Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej. Celem głównym w projekcie pn. „Lepszy start” było podniesienie umiejętności 

społeczno - zawodowych u osób korzystających z pomocy Ośrodka. Wartość ogólna 

projektu wyniosła 230.000  zł, z czego udział własny  wyniósł 24.250  zł. 

W ramach projektu odbyły się zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej oraz udzielono 

166 godz. poradnictwa indywidualnego, w tym:   z doradcą zawodowym (34 godz.), radcą 

prawnym  (30  godz.), psychologiem (68 godz.), pośrednikiem pracy (12 godz.) oraz  

terapeutą (22 godz.). Uczestnicy korzystali   z kursów  zawodowych : „Sprzedawca                  

z obsługą kasy fiskalnej” (9 os.), „Spawanie metodą TIG (141) blach i rur ze stali 

ferrytycznych” (1 os.), „Kierowca wózków jezdniowych z napędem                            

silnikowym” ( 1 os.), „Opiekun osób starszych   i niepełnosprawnych” (5 os.) oraz brali 

udział w  kursie prawa jazdy kategorii „B” (15 os.).   Największą popularnością cieszyły się 

warsztaty kulinarne „Akademia Dobrej Kuchni”,  gdzie we współpracy ze stowarzyszeniem 

z Wilamowic Nyskich  uczestnicy nabyli wiedzę zdrowego i efektywnego wykorzystywania 

produktów żywnościowych, co może przyczynić się do podniesienia atrakcyjności na rynku 

pracy oraz nabycia umiejętności niezbędnych   w gospodarstwie domowym. 

Program” Świetlica, Praca, Sta ż – socjoterapia w środowisku gminnym” 

W ramach Programu konkursowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po złożeniu 

wniosku aplikacyjnego przygotowanego przez OPS Gmina Głuchołazy otrzymała dotację           

w wys. 10.000 zł na działalność Środowiskowego Klubu Młodzieżowego (dla 

wolontariuszy)  z przeznaczeniem na wyposażenie. 

Festiwalu Wolontariatu - Głuchołaskie Centrum Wolontariatu przy OPS otrzymało dyplom 

za najciekawszą prezentację prowadzonych działań  ( 15-17.10.2010).  

Klub Wolontariusza - w związku z uzyskaniem pomieszczenia przy ul. Kościuszki 33 

pracownicy OPS, jak i wolontariusze znaleźli sponsorów, by wyremontować to 

pomieszczenie. Dzięki ludziom dobrej woli w lokalu wymieniono min. instalację elektryczną, 

wymieniono drzwi, okna, zainstalowano piece akumulacyjne. 
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 10. ZASOBY  KADROWE  OPS  W  GŁUCHOŁAZACH 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej                     

w Głuchołazach zatrudniał 28 pracowników z czego: 

1) 10 osób to pracownicy socjalni,  w tym jeden z projektu EFS 

2) 6 osób to opiekunki środowiskowe, 

3) 8 osób to pracownicy obsługi i kadra kierownicza  

Ponadto zatrudniano 4 osoby w ramach robót publicznych, a  w ramach zleceń zatrudniano 

min.  opiekunki środowiskowe, kadrę do usług specjalistycznych.  

 

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 3 osoby posiadają 

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 2010r. 

mieszkańców Gminy było 25.542 osoby więc Ośrodek winien zatrudniać    13 pracowników 

socjalnych. 

 

10.2 Podnoszenie kwalifikacji oraz  szkolenia praco wników:  

 W 2010 roku pracownicy OPS korzystali ze szkoleń organizowanych przez 

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

i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. Tematyka szkoleń była różnorodna, dotyczyła 

min. pracy z osobą starszą i jej rodziną, pracy z rodziną biologiczną dzieci  umieszczonych 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mediacji rodzinnych, przemocy w rodzinie, 

zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej, realizacji projektów w ramach POKL.  
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11. POTRZEBY  

W celu rozwijania funkcjonującego systemu pomocy społecznej opartego na ścisłej 

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

publicznymi, Ośrodek Pomocy Społecznej uważa za potrzebne w szczególności:  

a) podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy 

społecznej poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy 

społecznej; 

b) podejmowanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej 

oraz zawodowej - osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, między innymi w oparciu o projekty dofinansowywane z funduszy 

europejskich; 

c) poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem 

umysłowym oraz ich rodzin; 

d) 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; 

e) poprawę warunków lokalowych z uwzględnieniem potrzeb oraz dostępności osób 

niepełnosprawnych, a także w podeszłym wieku; 

f) poradnictwo psychologiczne oraz prawne skierowane do podopiecznych OPS; 

g) modyfikację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych                         

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej; 

h) zacieśnienie interdyscyplinarności działań instytucji pomocowych. 

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 miasta z przeznaczeniem na tzw. 

wkład własny. 

 

                                                 
i S. Nitecki, Pomoc społeczna  procedury i tryb przyznawania świadczeń, Wrocław 2009, s. 9.  


