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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. 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 

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  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 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. 
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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 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 zmieniło się od października 2012r. i 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 gospodaruj ącej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł , 

zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 

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

zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 

Osoby i rodziny, których dochód  przekracza  kryterium dochodowe, ale nie przekracza 

150% kryterium dochodowego korzystają z programu wieloletniego „Pomoc państwa             

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

społecznej w 2012 roku udzielił pomocy 740 rodzinom, w tym 421 osobom samotnym.      

W skład tych rodzin wchodziło  1.528 osób. 

3.1 Powody przyznania pomocy przez OPS  

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2012 roku było: ubóstwo, bezrobocie, 

długotrwała lub ciężka choroba. Powody przyznania pomocy przedstawiają się 

następująco: 

a) ubóstwo (551 rodzin); 

i w dalszej kolejności:  

b) bezrobocie (494 rodzin); 

c) długotrwała lub ciężka choroba (399 rodzin); 

d) niepełnosprawność (265 rodzin); 

e) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego (210 rodziny); 

f) alkoholizm (147 rodzin); 

g) potrzeba ochrony macierzyństwa (70 rodzin); 

h) bezdomność (28 osób); 

i) przemoc w rodzinie (21 rodzin); 

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

k)   narkomania (5 osób). 

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

było równocześnie kilka przesłanek. 

3.2 Świadczenia pieni ężne 

W ramach zadań własnych w 2012r. Ośrodek: 

a) przyznał decyzją administracyjną zasiłek okresowy  448 osobom (w ich rodzinach 

żyły łącznie 1.026 osoby), w tym z powodu*: 

- bezrobocia – 394  osobom; 
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- długotrwałej choroby – 49 osobom; 

- niepełnosprawności –16 osobom; 

b) przyznał zasiłek celowy 604 osobom (w ich rodzinach było 1.287 osób). Zasiłki 

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

środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne  remonty; 

c) przyznał posiłek 472 osobom, w tym dla 273 dzieci; 

d) przyznał 94 osobom usługi opiekuńcze; 

e) sprawił pogrzeb 2 osobom; 

f) pokrył częściowe koszty pobytu dla  23 osób w domach pomocy społecznej; 

g) wypłacał zasiłek stały dla 114 osób;  

h) współfinansował pobyt w rodzinie zastępczej dla 5 dzieci; 

i) współfinansował pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 5 dzieci. 

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ogólnie w 2012 roku 16 decyzji  odmownych głównie 

osobom niespełniających kryteriów wynikających z przepisów prawa. 

 

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

 

FORMA POMOCY 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzj ą 

świadczenie 

 

Liczba 

świadcze ń 

 

Kwota świadcze ń 

 w zł  

Posiłek i obiady w szkole 472 54.800 274.222 

Zasiłek okresowy 448 2.574 740.064 

Opłata za DPS 23 216 345.472 

Usługi opieku ńcze 94 14.492 330.829 

Sprawienie pogrzebu 2 2 5.422 

Zasiłki celowe i w naturze w 

tym:  

zasiłki celowe specjalne  

604 

 

55 

604 

 

64 

189.026 

 

2.772 

Tabela nr 1. Zadania własne.  
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3.3 Zadania zlecone 

W ramach zadań zleconych Ośrodek organizował specjalistyczne usługi opiekuńcze              

dla 4  osób z zaburzeniami psychicznymi i wydatkował 13.040zł. 

 

 
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  do żywiania 

  W roku 2012 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 2012 roku ogółem 406.262  zł, z czego środki własne gminy 

wynosiły 106.736 zł, a dotacja z budżetu państwa  299.526 zł. Pomocą w formie gorącego 

posiłku objęto 472 osoby, a  zasiłek na żywność otrzymały 402 osoby.  

 

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  opieki. 

W roku 2012 usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Usługami opiekuńczymi były objęte  

94 osoby. Wydatki gminy z tytułu realizacji usług opiekuńczych wyniosły 330.829 zł.           

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze Ośrodek otrzymał kwotę w wysokości 50.657zł. 
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3.7 Domy Pomocy Społecznej 

 W 2012 r. wydano 6 decyzji kierujących osoby do DPS, 7 osób oczekiwało na 

miejsca, 4 osoby otrzymały miejsca w DPS i 4 osoby zmarły w DPS.  

 Na dzień 31 grudnia 2012 w DPS przebywało 20 osób. W okresie od stycznia do 

grudnia Ośrodek pokrywał odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej  23 osobom. 

Wydatki na ten cel wyniosły 345.472 zł. Wpływy z tytułu odpłatnośi za DPS za 2012r. 

wyniosły 21.076 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 5 osób. 

3.8 Prawo do świadcze ń 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 

decyji potwierdzić 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 2012 w oparciu o wywiad środowiskowy Burmistrz 

Głuchołaz wydał 36 decyzji potwierdzających prawo do nieodpłatnego korzystania ze 

świadczeń z opieki zdrowotnej oraz 3 decyzje odmowne.  

3.9 Piecza zast ępcza 

Od 1 stycznia 2012 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. 
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W latach 2009-2012 umieszczono w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych łącznie 27 dzieci. W roku 2012 zgodnie z w/w ustawą 

umieszczono 10 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. Poniższe dane przedstawia tabela 2. 

 

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

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

1. Liczba dzieci 

umieszczanych w 

rodzinach zast ępczych 

spokrewnionych 

3 6 3 2 

2. Liczba dzieci 

umieszczonych w 

rodzinach zast ępczych 

zawodowych 

- - 2 3 

3. Liczba dzieci 

umieszczanych w 

placówkach opieku ńczo-

wychowawczych 

2 - 1 5 

 Razem 5 6 6 10 

Źródło: opracowanie własne 

 

Powyższe dane 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 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 2012 wyniosły 

3.593,37zł, a za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na 

terenie Powiatu Nyskiego wyniosły 3.044,76zł. Łącznie Gmina poniosła wydatki w kwocie 

6.638,13zł. 
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4. Klub Integracji Społecznej  

W 2012r. nie odbyła się żadna edycja KIS z powodu ograniczonych środków finansowych. 

 
5. Głuchołaskie Centrum Wolontariatu  

Głuchołaskie Centrum Wolontariatu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej                      

w Głuchołazach w 2012r. zrzeszało 25 wolontariuszy. Podpisano 25 porozumień. 

 

Świadczenia pomocy woluntarystycznej i ilość wolontariuszy: 

� Szkolny Klub Wolontariusza SP Nr 2 –11 osób (działa oddzielnie) 

� indywidualnie – 4 osoby; 

� grupa artystyczna – 21 osób. 

Zorganizowano i uczestniczono w niżej wymienionych imprezach i akcjach: 

� pomoc w imprezach KTUKOL: Witamy Wiosnę-Młodzieżowy Rajd Rowerowy, 

Babie Lato w Górach Opawskich – Rajd Kolarski Pieszy. 

� Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2012r; 

� malowanie twarzy (Szkoła Nowy Świętów, KTUKOL, Szkoła Polski Świętów, 

Gimnazjum nr 1);  

� „Szlachetna Paczka” akcja zainicjowana przez Portal Głuchołazy online. 

6. Prace społecznie u żyteczne 

W celu zwiększenia aktywizacji społecznej i zawodowej prowadzone są różnorodne 

działania. W ramach prac społecznie - użytecznych klienci OPS pracują  40 godz. 

miesięcznie i dbają głównie o czystość gminy, wykonują usługi opiekuńcze. W 2012r. do 

prac społecznie użytecznych przystąpiło łącznie 45 osób, średnio pracowało 30 osób       

(14 ze wsi i 16 z miasta). Przepracowały one  łącznie 6.850 godzin. Z tego tytułu otrzymały 

świadczenia  w wysokości 50.939,76 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej  z ramienia Gminy Głuchołazy pełnił rolę koordynatora tj. 

zajmował się wypłatą świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym z tytulu wykonywanych 

prac, a następnie występował z wnioskiem o refundację do Powiatowego Urzędu Pracy 

wypłaconych   środków finansowych.  
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Prace społ. 
użyt./ rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba godzin 

 

17.954 18.800 10.200 8.943 6.850 

Kwota 
wypłaty 
ogółem (zł) 

114.964 125.326 70.511 64.336 50.939,40 

w tym środki 
gminne 

44.769 50.008 25.734 25.734 20.375,76 

Tabela nr 3. Liczba godzin i kwota prac społecznie-użytecznych w latach 2008-2012 

 

7. Praca socjalna 

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

określa uprawnienia i zobowiązania stron. W 2012 roku zawarto 103 kontrakty socjalne 

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

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 
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 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 2012r. pracownicy odnotowali 57 przypadków przemocy      

w 54 rodzinach. Założono  57 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”. Warto zaznaczyć, iż pracownicy OPS byli Przewodniczącymi Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 
8. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarz ądowymi 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

9. BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
9.1 Wydatkowanie środków finansowych 

I. Środki finansowe na zadania własne 3.414.550 zł 

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

2.173.365 zł 

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

345.472 zł 

2. Zasiłki celowe, w tym na: 79.986 zł 

− gaz, energię, czynsz, remonty zł 

− żywność zł 

− odzież zł 

− opał  zł 

− koszty leczenia  zł 

− zasiłki celowe specjalne 2.772 zł 

3. Opłacenie pogrzebów 5.422 zł 

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

406.262 zł 

• z tego dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu 

"Pomoc państwa w dożywianiu"  
299.526 zł 

5. Zasiłki okresowe 740.064 zł 

• z tego z Budżetu Państwa przeznaczono na zasiłki okresowe 740.064  zł 

6. Zasiłki stałe   548.821 zł 

• z tego z Budżetu Państwa przeznaczono na zasiłki stałe 548.821 zł  

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

47.338 zł 

• z tego z Budżetu Państwa przeznaczono na składki 47.338 zł 

8. Wysokość środków finansowych na usługi opiekuńcze 330.829 zł 

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

910.356 zł 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi 753.544 zł 

• z tego dotacja z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów 

utrzymania Ośrodka wyniosła 
343.602 zł 

II. Środki finansowe na zadania zlecone 14.320 zł 

1. Wysokość środków finansowych na usługi specjalistyczne 13.040 zł 

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

1.280 zł 

Razem 3.428.870  zł 
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9.2 Dodatkowe działania 

Projekt „Razem bezpieczniej” 

Ośrodek koordynował realizację projektu konkursowego MSW „Razem bezpieczniej”, który 

dotyczył przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: ”Przemoc w rodzinie - jednym głosem 

mówimy Nie”. W ramach projektu opracowano i wydrukowano 1000 szt. ulotek, 35 szt. 

plakatów, aktualizowano stworzoną zakładkę na stronie internetowej OPS „przemoc           

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

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kontynuowane były zajęcia grupy 

wsparcia, (w tym podpisano 9 nowych deklaracji) w której uczestniczyło 18 osób, 2 osoby 

ukończyły Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 1 osoba ukończyła szkolenie 

zaawansowane dla osób pracujących ze sprawcami przemocy. Rozpoczęte zostały zajęcia 

interwencyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy i trwały od września do grudnia 2012r. 

Wartość ogólna projektu wynosiła 27.000,00zł. Szkolenia odbywały się również w ramach 

środków własnych OPS. 

 

10. ZASOBY  KADROWE  OPS  W  GŁUCHOŁAZACH 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 robót publicznych oraz w formie umów 

cywilnoprawnych: opiekunki, radcę prawnego i kadrę do usług specjalistycznych  

 

10.1 Wykształcenie pracowników  

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.  
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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 2012r. 

mieszkańców Gminy było 25.076 osób, w związku z czym  Ośrodek winien posiadać      

12,5 etatu pracownika socjalnego.   

 

10.2 Podnoszenie kwalifikacji oraz  szkolenia praco wników:  

 W 2012 roku pracownicy OPS korzystali ze szkoleń organizowanych m.in. przez 

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

Związek Gmin Śląska Opolskiego  i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, specjalistów z  

Niebieskiej Linii. Tematyka szkoleń była różnorodna, dotyczyła głównie kontroli zarządczej, 

przeciwdziałania przemocy, wsparcia ofiar handlu ludźmi, pracy z trudnym klientem, 

budżetu zadaniowego.   

 

11. POTRZEBY  

Należy zaznaczyć, iż zadań dla pracowników OPS przybywa. Pracownicy stykaja 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 odpowiedzilaność. 

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; 
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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. 


