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WPROWADZENIE 

Artykuł 110 ust.9 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r nakłada na Ośrodek Pomocy 

Społecznej obowiązek przedłożenia w terminie do kooca marca każdego roku sprawozdania 

z działalności Ośrodka za poprzedni rok. 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją odpowiedzialną za realizację zadao z zakresu 

pomocy społecznej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonad, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek jest również inicjatorem 

działao o charakterze pomocowym, przy jednoczesnym wzroście aktywności mieszkaoców 

w rozwiązywaniu ich problemów i trudności życiowych, mających na celu wzmocnienie 

bezpieczeostwa socjalnego. 

 Celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizacja i wykonywanie zadao z zakresu 

pomocy społecznej poprzez: 

 systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej 

 podejmowanie działao zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin i integracji 

ich ze środowiskiem 

 reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 ocena zasobów jak również zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

z pomocy społecznej 

System działao wspomagających obejmuje różne instrumenty zarówno finansowe jak 

i niefinansowe z zakresu pomocy społecznej, świadczeo rodzinnych i pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 

posiłkując się w realizacji tak wielu  zadao ponad 30 ustawami .  
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Dokumenty programowe wyznaczające długofalowe przedsięwzięcia mające na celu osiągnięcie 

zmian na rzecz zapewnienia mieszkaocom warunków przeciwdziałającym marginalizacji 

i wykluczeniu to: 

 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Brzeszcze na lata 

2012-2016 

 Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 

 Gminny System Przeciwdziałania Przemocy 

 Program Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2012-2014 

Wskazana w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych misja brzmi:  „wzrost 

poziomu integracji społecznej i efektywności rozwiązywania problemów społecznych gminy 

Brzeszcze”.  Misja ta skupia wysiłki Ośrodka we wspieraniu  osób i rodzin w zaspakajaniu 

niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  
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1. Poziom i struktura wydatków w 2013r. 

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach i w dziale „852 – Pomoc 

Społeczna”  po zmianach  został wykonany w następującej wysokości:  

 Plan Wykonanie % 

Ogółem :                                                                      7 057 757 6 572 999 93,13 

w tym:            własne                                  4  095 830 3 660 825 89,37 

                       zlecone                                  2  961 927 2 912 173 98,32 

Źródła finansowania: 

budżet paostwa          3 718 811 złotych                  52,69 % 

budżet gminy              3 130 360 złotych                  44,35 % 

środki EFS                       208 586 złotych                   2,96 % 

Łączna kwota dotacji z budżetu Paostwa na realizację zadao własnych wyniosła w 2013r. kwotę 

806 638,26 zł, a dotacja do zadao zleconych wyniosła  2 912 173 złote. 
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Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej 

Dział Rozdział      Nazwa        Plan  Wykonanie  % 

Zadania 

własne 

85201 

85202 

85204 

85206 

85212 

85213 

85214 

85215 

85216 

85219 

85220 

85228 

85295 

Placówki opiekuoczo-wychowawcze 

Domy Pomocy społecznej 

Rodziny zastępcze 

Wspieranie rodziny 

Świad. rodzinne i Fund. Aliment. 

Składki zdrowotne 

Zasiłki i pomoc w naturze 

Dodatki mieszkaniowe 

Zasiłki stałe 

Utrzymanie Ośrodka 

Mieszkania chronione 

Usługi opiekuocze 

Pozostała działalnośd 

      25 596 

    216 160 

      16 460 

      83 168 

    104 810 

      22 680 

    683 982 

    338 156 

    230 274 

 1 410 911 

        5 400 

    301 460 

    656 773 

        22 363 

      211 745 

        13 762 

        75 020 

        95 188 

        19 958 

      602 919 

      331 473 

      196 730 

   1 239 463 

          1 753 

      283 891 

      566 559 

  87,4 

  98,0 

  83,6 

  90,2 

  90,8 

  88,0 

 88,1 

 98,0 

 85,4 

 87,8 

 32,4 

 94,1 

 86,2 

Zadania 

zlecone 

85195 

85212 

85213 

85228 

85295 

Ochrona zdrowia 

Świadczenia rodzinne 

Składki zdrowotne 

Specj. usługi opiekuocze 

Pozostała działalnośd 

        2 233 

 2 901 328 

        3 102 

        4 740 

      50 524 

          1 925 

  2 852 003 

         2 990 

         4 740 

       50 116 

 86,2 

 98,3 

 96,4 

100,0 

 99,2 

Wydatki z podziałem na świadczenia określone w poszczególnych ustawach 

Ustawa 

dotycząca 

Formy pomocy Wydatki % w budżecie 

2013 2012 2013 2012 

 Pomocy społecznej 

 

 

Realizacja świadczeo 

- zad. własne 

-zadania zlecone 

    3 107 800 

    3 103 060 

           4 740 

 3 139 243 

    3 135 243 

            4 000 

47,29 47,54 

Świadczeo opieki 
zdrowotnej 

-składki zdrowotne 

-koszty obsługi 

 

            24 873 

         22 948 

           1 925 

19 752 

         19 059 

               693 

0,38 0,30 
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Świadczeo 
rodzinnych 

-realizacja świadczeo 

-koszty obsługi 

 

     2 997 707 

     2 757 905 

        239 802 

3 072 570 

    2 897 210 

       175 360 

45,59 46,54 

Dodatkach 
mieszkaniowych 

Realizacja świadczeo      331 473        321 479 5,04 4,87 

Wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej 

 

 

Koszty pobytu w RZ. 

Koszty asyst.rodz. 

     111 145            

36 125 

       75 020 

        49 285          

 6 866 

        42 419 

1,6 0,75 

Ogółem    6 572 999     6 602 339 100,0 100,0 

Powyższa tabela pokazuje, ze największą pozycje w 2013 r. stanowią wydatki z ustawy 

o pomocy społecznej, a następnie z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Wydatki w planie finansowym w latach 2011-2013 
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2. Obszary marginalizacji i wykluczenia społecznego klientów 

Ośrodka 

Organizacja, zadania, rodzaje świadczeo z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich 

przyznawania określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Pomoc społeczna 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania ich niezbędnych potrzeb, 

a osoby i rodziny  są zobowiązane do współpracy w rozwiązywaniu tej trudnej sytuacji. 

Mówiąc o wykluczeniu społecznym mamy na myśli brak lub ograniczenie możliwości 

uczestnictwa  ludzi w wielu aspektach życia społecznego. W tym kontekście populacja ludzi 

korzystających z pomocy społecznej już stanowi grupę osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

W roku 2013  pomocą społeczną objętych było w gminie Brzeszcze  449  rodzin tj. 1070  osób 

w tych rodzinach. W stosunku do liczby mieszkaoców gminy wg stanu na koniec grudnia 2013r. 

wynoszącej  21 443 osoby, liczba osób korzystających z pomocy społecznej stanowi  4,9 %. 

Rodziny objęte pomocą społeczną 

                      Wyszczególnienie        2013        2012       2011 

Liczba rodzin objętych pomocą 

Liczba rodzin objętych pomocą finansową i rzeczową 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 

Liczba zawartych kontraktów 

        449 

        338 

        111 

          89 

        474 

        342 

        132 

          87 

       504 

       360 

       144 

         52 

 

Jak widad liczba rodzin objętych pomocą społeczną spadła w stosunku do roku 2012 mimo 

podniesionego w 2012r. kryterium dochodowego. Prawdopodobną przyczyną jest mimo 

wszystko wzrost poziomu dochodów ,który uniemożliwia osobom, czy rodzinom ubieganie się 

o wsparcie z pomocy społecznej. 

Populacja rodzin korzystających z pomocy społecznej jest różnorodna  ze względu na liczebnośd 

gospodarstw domowych, wiek, typy rodzin jak i problemy, które je dotykają. 
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Struktura wiekowa osób korzystających z pomocy społecznej 
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Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej 

                               Typy rodzin        2013      2012      2011 

Rodziny z dziedmi: 

W tym: 

 - z 1 dzieckiem 

 - z 2 dzieci 

 - z 3 dzieci 

 - z 4 i więcej dzieci 

171 

 

66 

65 

31 

9 

191 

 

81 

70 

31 

9 

189 

 

87 

64 

28 

10 

Rodziny niepełne 

W tym: 

 - z 1 dzieckiem 

 - z 2 dzieci 

 - z 3 dzieci 

 - z 4 i więcej dzieci 

74 

 

30 

28 

12 

4 

74 

 

37 

25 

9 

3 

81 

 

39 

32 

6 

4 

Rodziny emerytów i rencistów 74 82 84 

Osoby samotne 193 192 200 

W 2013r. najliczniejszą pozycję w typach rodzin stanowiły rodziny z 1 dzieckiem podobnie jak 

w latach poprzednich, mimo że liczba ta zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego, 

wzrosła natomiast liczba rodzin z 2 i 3 dzieci w stosunku do 2012r. 

Jeśli chodzi o problemy, które dotykają rodziny i które jednocześnie stają się powodami 

powodującymi koniecznośd ubiegania się o pomoc to są one wymienione w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej. Poniższa tabela pokazuje, które to problemy stanowiły w katalogu 

przyznawanych form pomocy najliczniejszą pozycję. 
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Powody ubiegania się o pomoc 

Powody 
Liczba rodzin 

2013 2012 2011 

Ubóstwo 

Bezdomnośd 

Potrzeba ochrony macierzyostwa 

Bezrobocie 

Niepełnosprawnośd 

Długotrwała choroba 

Bezradnośd w sprawach opiekuoczo-wychowawczych 

Przemoc w rodzinie 

Alkoholizm 

Narkomania 

          234 

            26 

            67 

          188 

          128 

          198 

          176 

            18 

            63 

              3 

         207 

           21 

           71 

         162 

         120 

         163 

         140 

           23 

           62 

             2 

      207 

        17 

        65 

      178 

      135 

      175 

      132 

        34 

        70 

          3 

W 2013r. najliczniejszą pozycje jeśli chodzi o powody stanowi długotrwała choroba, bezrobocie, 

bezradnośd w sprawach opiekuoczo-wychowawczych. 
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3. System wsparcia finansowego 

Instrumenty pozwalające na wspomaganie osób czy rodzin zawarte są w wielu ustawach 

zabezpieczenia społecznego. Są to świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne wraz 

z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W każdym z wymienionych instrumentów obowiązuje inne kryterium dochodowe 

uprawniające do świadczeo. 

Kryteria dochodowe 

ustawa 
Kryterium dochodowe 

Osoba samotna Osoba w rodzinie 

Ustawa o pomocy społecznej              529 zł                     456 zł 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych      539 zł lub  623 zł 

Ustawa o świadczeniach z fund. alimentacyjnego                       725 zł 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych   1 039 zł                    1 455 zł 

Dodatki 
mieszkaniowe 

Świadczenia 
rodzinne 

Pomoc 
społeczna 

Fundusz 
alimentacyjny 
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Na najniższym poziomie pozostaje w dalszym ciągu kryterium dochodowe w ustawie o pomocy 

społecznej. Wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej 529 zł, a na osobę w rodzinie 

wynosi 456 zł. 

W ustawie o świadczeniach rodzinnych i dodatkach do tych świadczeo obowiązuje kryterium 

539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł, jeżeli w rodzinie wychowywane jest dziecko 

niepełnosprawne. 

Kolejne pod względem wysokości jest kryterium w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do 

świadczeo z funduszu alimentacyjnego i wynosi ono 725 zł na osobę w rodzinie. 

Najwyższe kryterium zostało określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych i wynosi ono 

dla osoby samotnie gospodarującej 1039 zł, a na osobę w rodzinie 1455 zł. 

3.1. Świadczenia z pomocy społecznej 

W 2013r. świadczeniami z pomocy społecznej  zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej  

objęto 338  rodzin tj.  833  osoby w tych rodzinach.  

Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej 

 

Rodzaj świadczenia Kwota wydatków Udział % 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze              337 472              25,6 

Zasiłki okresowe              265 447              20,2 

Program dożywiania              252 271              19,3 

Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej              211 745              16,2 

Zasiłki stałe              196 730              14,9 

Schronienie                28 288                2,2 

Składki zdrowotne od zasiłków stałych                16 150                1,2 

Specjalistyczne  usługi opiekuocze                  4 740                0,3 

 Mieszkania chronione                                   1 753                0,1 

                                                                   Razem            1 314 596            100,0 
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Z powyższego zestawienia wynika, że największą pozycję stanowią świadczenia w postaci 

zasiłków i pomocy rzeczowej. 

Zasiłki celowe – są to świadczenia pieniężne przyznawane na konkretny cel, głównie na zakup 

odzieży, obuwia, opału, leków, dopłat do mediów, opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Z tej 

formy wsparcia skorzystało w 2013r. 281   rodzin tj. 715  osób w tych rodzinach. 

Zasiłki okresowe -  są to zasiłki przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności. W wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym, a uzyskiwanym 

dochodem. Ośrodek otrzymuje dotację celową na tzw .częśd gwarantowaną w wysokości 50 % 

różnicy między kryterium dochodowym a uzyskiwanym dochodem. Z tej formy wsparcia 

skorzystało 181   rodzin tj. 523  osoby w tych rodzinach. 

Zasiłki stałe -  są przyznawane z tytułu niepełnosprawności /znaczny lub umiarkowany stopieo/ 

lub ze względu na wiek. W 2013r zasiłki stałe otrzymywało  53 osoby. Średnia wysokośd zasiłku 

w skali miesiąca wynosiła 303 złote. Na tę formę wsparcia zadao własnych obowiązkowych 

gmina również otrzymała dotację Wojewody w wysokości 196 730 złotych. 

Znaczącą pozycję w wydatkach na świadczenia z pomocy społecznej stanowiły wydatki na 

realizację wieloletniego programu „Pomoc Paostwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego 

programu finansowane były wydatki na posiłki w szkołach, przedszkolach, Noclegowni,  wydatki 

na zasiłki na zakup żywności oraz wydatki na doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych. 

Łączna wartośd Programu  w 2013r. wyniosła 252 271 zł  w tym: 

posiłki              117 088 zł             

posiłki z  art.6a                                         17 584 zł 

zasiłki                  88 080 zł 

doposażenie                    25 519 zł 

Na realizację Programu Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał podobnie jak w latach 

poprzednich dotację z budżetu Paostwa i tak: 

budżet gminy                          104 960 zł                            41,6 % 

budżet paostwa                       147 311 zł                            58,4 % 

 



- 15 - 
 

Wydatki z Programu dożywiania: 

 

 

 

 

2013 2012 2011 

L. 
osób 

wydatki 
L. 

osób 

wydatki 
L. 

osób 

wydatki 

UG UW UG UW UG UW 

Posiłki 266 55 160 60 638 213 46 078 66 634 193 41 052 54 606 

Zasiłki 302 37 992 50 088 339 48 372 47 478 346 41 263 39 977 

Doposażenie  11 808 17 711  11 998 16 871  10 073 14 557 

Razem  104 960 147 311  106 448 130 983  92 388 109 140 

Ogółem  252 271  237 431  201 528 

Świadczeniobiorcy Programu dożywiania. 

Świadczeniobiorcy 

Liczba osób 

Posiłki Zasiłki 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Dzieci do 7 r. życia 71 66 61 50 58 47 

Młodzież do ukooczenia 
szkoły ponadgimnazjalnej 

 

176 

 

126 

 

116 

 

77 

 

86 

 

101 

Pozostałe osoby 19 21 16 175 195 198 

Razem 266 213 193 302 339 346 

Cieszy wzrost dzieci i osób spożywających posiłki w stosunku do liczby wypłacanych zasiłków na 

zakup żywności w stosunku do roku 2012. 

Wysoką pozycję pod względem wysokości wydatków w budżecie Ośrodka zajmują wydatki 

ponoszone za pobyt mieszkaoców skierowanych i umieszczonych w domach pomocy 

społecznej. W 2013 r. Ośrodek opłacał pobyt za 10 osób, wydatkując kwotę  211 745 zł. Od 

2005r. skierowano i umieszczono w Domach pomocy społecznej 17 osób, które ze względu na 

stan zdrowia, wiek nie mogły samodzielnie funkcjonowad w swoim środowisku.  
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Średnio w 2013r. Ośrodek dopłacał do 1 osoby umieszczonej w DPS-ie 1688 zł przy średnim 

pełnym poziomie kosztu pobytu wynoszącym  2 552zł. Podkreślid należy, że każda osoba 

umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatnośd w wysokości do 70 % swoich 

dochodów, pozostałą różnicę  do pełnego kosztu pokrywa rodzina lub gmina. 

Koszty pobytu mieszkaoców gminy w DPS-ch 

Rok Liczba skierowao i umieszczeo Kwota odpłatności gminy w zł 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

4 

5 

3 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

15 524 

73 454 

109 658 

124 710 

148 647 

136 011 

162 907 

184 860 

211 745 

Wykaz Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają mieszkaocy gminy: 

Nazwa DPS-u Rodzaj DPS-u 
Liczba 

umiesz-
czonych 

Przekrój 
wiekowy 

Pełny 
koszt 

pobytu 

średnia 
kwota jaką 

dopłaca 
gmina za m-c 

DPS „Śliżowy 
Potok Żywiec 

Dla przewlekle 
somatycznie chorych 

4 51-82  2 554,40     1996,00 

DPS Kalwaria 
Zebrzydowska 

Dla psychicznie chorych 1 45  2 480,00     1859,16 

DPS Łyszkowice Dla psychicznie chorych 1 81 2 321,04       903,30 

DPS Bulowice Dla psychicznie chorych 4 47-65  2 560,11     1820,72 

DPS Bobrek Dla  umysłowo chorych 1 18  2 844,55     2310,22 

Łącznie na wszystkie świadczenia z pomocy społecznej wydano 2 299 decyzji administracyjnych. 
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3.2. Świadczenia rodzinne 

System świadczeo rodzinnych i dodatków do tych świadczeo obok świadczeo z pomocy 

społecznej służy wspieraniu rodzin w zabezpieczeniu potrzeb związanych z wydatkami na 

utrzymanie dzieci. Obowiązujące w ustawie o świadczeniach rodzinnych kryterium dochodowe 

wynosi 539 zł lub 623 zł, jeżeli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

 zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 

 świadczenia opiekuocze t.j.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuoczy 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

Realizacja tych świadczeo odbywa się w oparciu o dotację z budżetu paostwa, która w 2013r. 

wyniosła  2 055 798 złotych 

Wydatki na świadczenia rodzinne 

Wyszczególnienie 

2013 2012 2011 

l. świad. kwota L. świad. kwota 
l. 

świad. 
kwota 

Zasiłki  rodzinne 6584 643 962 7002 599 463 7641 639 147 

Dodatki do zasiłków w 
tym: 

2667 370 184 2982 438 811 3549 737 129 

- z tyt. urodzenia dziecka 47 47 000 40 40 000 55 55 000 

- z tyt. urlopu 
wychowawczego 

265 101 334 424 165 491 525 204 569 

- z tyt. samotnego 
wychowywania 

407 70 710 439 74 630 484 83 880 

- z tyt. kształcenia i 
rehabilitacji 

260 19 860 256 19 400 348 26 220 

-z tyt. podjęcia nauki poza 
miejscem zamieszkania 

404 20 600 491 24 950 640 32 640 

-z tyt. rozpoczęcia roku 398 39 800 389 38 900 453 45 300 
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szkolnego 

- z tyt. wychowywania 
dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

886 70 880 943 75 440 1044 83 520 

Jednorazowa zapomoga z 
tyt. urodzenia dziecka 

142 142 000 213 213 000 206 206 000 

Zasiłki pielęgnacyjne 4110 628 830 4058 620 874 4185 640 305 

Świadczenia 
pielęgnacyjne 

402 225 293 533 272 116 415 212 750 

Dodatek do świadczenia 
pielęgnacyjnego 

163 16 300 0 0 0 0 

Specjalny zasiłek 
opiekuoczy 

0 0 0 0 0 0 

Razem 14 068 2 026 569 14 788 2 144 264 15 996 2 229 331 

Jak widad z roku na rok spada liczba świadczeo jeżeli chodzi o zasiłki rodzinne i dodatki do tych 

zasiłków. W 2013r. świadczenia rodzinne pobierało  863  rodziny. Wydano  812   decyzji. 

 

3.3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Pomoc osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów to kolejna forma wsparcia rodzin 

z dziedmi. W sytuacji, kiedy osoba uprawniona do otrzymywania alimentów zasądzonych 

wyrokiem Sądu nie otrzymuje bieżących i zaległych alimentów, a egzekucja tychże świadczeo 

okazuje się bezskuteczna w okresie  ostatnich 2 miesięcy, osoba uprawniona spełniając 

kryterium dochodowe określone w ustawie, wynoszące 725 złotych na osobę w rodzinie może 

złożyd wniosek o przyznanie świadczeo z Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenia z Funduszu 

wypłacane są w wysokości zasądzonych alimentów nie więcej niż 500 złotych na osobę 

uprawnioną. 

W 2013r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano dla 141 osób uprawnionych 

wypłacając 1690  świadczeo na kwotę  698 708   złotych. Wydano 290 decyzji. Zarejestrowano 

243  dłużników alimentacyjnych w tym na terenie gminy 152 i 91 poza terenem gminy. 
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W stosunku do dłużników podejmowane były następujące działania: 

 skierowano wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia 

wywiadów alimentacyjnych i złożenia oświadczeo majątkowych 

 przekazywano komornikowi informacje z wywiadów alimentacyjnych mających wpływ 

na bezskuteczną egzekucję świadczeo  

 przesyłano do Prokuratora wnioski o podjęcie działao wobec dłużników na podstawie 

art.109 KK 

 skierowano wnioski do Starosty Oświęcimskiego o podjęcie działao w celu odebrania 

praw jazdy dłużnikom 

 przesyłano pisma do Powiatowego Urzędu Pracy w celu aktywizacji zawodowej 

dłużników alimentacyjnych 

 zobowiązano 11 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoby 

bezrobotne 

 wszczynano postępowania o uznaniu dłużników alimentacyjnych za osoby uchylające się 

od zobowiązao alimentacyjnych 

 wydawano decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od zobowiązao 

alimentacyjnych 

 

3.4. Dodatki mieszkaniowe 

Kolejna forma wsparcia dla  rodzin realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej to dodatki 

mieszkaniowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni dochód z ostatnich 3-ch 

miesięcy nie przekracza 125 % najmniejszej emerytury /1039 zł/ na osobę w rodzinie lub 175 % 

/1455 zł/ na osobę samotną, przy czym brane są również pod uwagę metraż mieszkania oraz 

wydatki takie jak: energia, woda, nieczystości. 

W 2013r.przyjęto  i rozpatrzono 265 wniosków o dodatek mieszkaniowy i wydano 280 decyzji 

/w tym 7 wstrzymujących, 5 decyzji uchylających, 3 dotyczące wznowienia wypłaty dodatku/. 

Przeprowadzono 39 wywiadów na potwierdzenie sytuacji dochodowej i mieszkaniowej osób 

ubiegających się o dodatek.  
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Świadczenia z dodatków mieszkaniowych 

Wyszczególnienie 2013 2012 2011 

Przyjęte i rozpatrzone wnioski 

Wydane decyzje 

Odmowy 

Udzielone świadczenia 

Koszt udzielonych świadczeo 

265 

280 

0 

1519 

331 473 

261 

269 

0 

1572 

321 479 

290 

326 

4 

1760 

354 427 

Powyższa tabela pokazuje, że w roku 2013 po raz pierwszy od wielu lat nieznacznie wzrosła 

liczba przyznanych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych. 

Tabela poniżej przedstawia liczbę przyznanych dodatków mieszkaniowych wg ich wysokości: 

Wysokośd dodatków mieszkaniowych 

Kwota dodatku 2013 2012 2011 

Do  50 zł 

Od  51 do 100 zł 

Od  101 do 200 zł 

Od  201 i więcej zł 

9 

21 

81 

154 

5 

24 

106 

126 

5 

27 

115 

140 

Jak widad najwięcej przyznano i wypłacono dodatków powyżej 200 złotych bo dla 154 rodzin 

i jest to wzrost w stosunku do roku 2012 kiedy takich dodatków wypłacono dla 126 rodzin. 
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4. System wsparcia niefinansowego. 

W ustawie o pomocy społecznej mianem pracy socjalnej określa się działalnośd zawodową 

mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeostwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.   

4.1. Pomoc rodzinie 

W roku 2013 pracą socjalną objęto 416 rodzin tj. 992 osoby w tych rodzinach przy czym dla 305 

rodzin było to wsparcie obok pomocy finansowej i rzeczowej, a dla 111 rodzin wyłączna praca 

socjalna. 

Podstawowym narzędziem w pracy socjalnej jest rodzinny wywiad środowiskowy, przy pomocy 

którego dokonywana jest analiza sytuacji życiowej rodziny, jej zasobów, przyczyn trudności 

w zaspakajaniu swoich potrzeb życiowych. W roku 2013 przeprowadzono 1 608 rodzinnych 

wywiadów środowiskowych będących podstawą do przyznawania w formie decyzji 

administracyjnych różnych form wsparcia zarówno finansowego jak i niefinansowego. 

Narzędzia pracy socjalnej 

                                  Wyszczególnienie           2013          2012        2011 

Liczba przeprowadzonych wywiadów w tym: 

-środowiskowe 

-alimentacyjne 

-dla innych instytucji pomocy społecznej 

-na potrzeby orzekania niepełnosprawności 

Liczba zawartych kontraktów 

        1 608 

        1 321 

             84 

             81 

           122 

             89 

          1497 

          1268 

              83 

              20 

            126 

              87 

       1589 

       1334 

           91 

           17 

          147 

            52 

Należy w tym miejscu powiedzied kilka słów o wielu innych działaniach skierowanych do 

klientów Ośrodka, służących ich wspieraniu. Są to: 

1. Terapia rodzinna – forma wsparcia realizowana przez zatrudnionego psychoterapeutę 

w formie spotkao indywidualnych z osobami, rodzinami mająca na celu pomoc 

w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, małżeoskich, wychowawczych z dziedmi. 

W 2013r. z takich spotkao skorzystało  45  rodzin. 
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2. Mediacje rodzinne -  mają ma celu rozwiązywanie sporów, konfliktów szczególnie wśród 

rodzin z dziedmi, z osobami w podeszłym wieku. Pracownik posiadający uprawnienia 

mediacyjne bezstronnie pomaga określid kwestie sporne, wypracowuje wzajemne, 

akceptowane przez strony konfliktu porozumienia. W roku 2013 dwóch pracowników 

socjalnych podjęło specjalizację II0 na kierunku mediacje rodzinne. Taka umiejętnośd 

pozwoli na wykorzystywanie narzędzi mediacyjnych w codziennej pracy socjalnej ze 

skonfliktowanymi rodzinami, będącymi klientami pomocy społecznej. W roku 2013 

z mediacji rodzinnych skorzystało  7  rodzin biorąc udział w 21 spotkaniach..   

3. Zespoły interdyscyplinarne – są tworzone w celu wypracowania planów pomocy dla 

konkretnych przypadków sytuacji kryzysowych. W skład takich zespołów wchodzą 

najczęściej pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, policjanci. 

4.2. Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym 

Zarówno ustawa o pomocy społecznej jak i stworzona na jej podstawie Strategia Integracji 

i Rozwiązywania Problemów Społecznych w swoich zapisach określają wsparcie dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

Wsparciem finansowym dla osób starszych /ukooczony 60 i 65 rok życia/, niepełnosprawnych 

są: 

 zasiłki stałe /świadczenia z pomocy społecznej/ 

 zasiłki pielęgnacyjne /świadczenia z systemu świadczeo rodzinnych/ 

 świadczenia pielęgnacyjne /świadczenia z systemu świadczeo rodzinnych/ 

Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie niefinansowe to są to: 

 usługi opiekuocze 

 kierowanie do domów pomocy społecznej 

Usługi opiekuocze  -  ta forma wsparcia w pomocy społecznej przyznawana jest decyzją 

administracyjną na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego na podstawie 

art.50 ustawy. Usługi opiekuocze przysługują osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, 

zwłaszcza samotnym, które mają trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w swoim 

środowisku zamieszkania. Osoby korzystające z usług opiekuoczych ponoszą odpłatności 

w zależności od uzyskiwanych dochodów. Od X 2012r. stawka za godzinę usługi wynosi 
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18 złotych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. W roku 2013 usługami objętych było 26 środowisk 

świadczonych  przez 7 opiekunek domowych zatrudnionych w Ośrodku. Dochody z odpłatności 

za zrealizowane usługi były przekazywane na dochody gminy i wyniosły one w 2013r.  56 389 zł. 

Usługi opiekuocze 

                          Wyszczególnienie            2013             2012              2011 

Liczba osób objętych usługami opiekuoczymi              26               30                29 

Odpłatności przekazywane na dochody gminy         56 389           42 503           42 204 

Ośrodek realizuje również specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Są to usługi dla osoby autystycznej realizowane jako zadanie zlecone w oparciu 

o dotację Wojewody. W 2013r. wydatkowano kwotę 4 740 złotych. 

Jeżeli rodzina, Ośrodek Pomocy Społecznej nie są w stanie zapewnid całodobowej opieki 

osobom starszym i chorym, to za ich zgodą można takie osoby umieścid w Domach Pomocy 

Społecznej. Jak pisaliśmy wyżej od 2005r. gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej 

skierowała i umieściła w domach pomocy społecznej 17 osób /7 osób w tym czasie zmarło/  

i w 2013r. ponosiła odpłatnośd za 10 osób, ponosząc wydatki za pobyt w DPS-ach w kwocie 

211 745 złotych. 

W stosunku do osób ubiegających się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności pracownicy 

socjalni wypełniają specjalne druki wywiadu, a zatrudniony w Ośrodku psycholog sporządza 

opinie psychologiczne. W wyniku orzeczonego znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności osoby takie mogą ubiegad się o zasiłek stały spełniając kryteria dochodowe 

wynikające z ustawy o pomocy społecznej lub zasiłek pielęgnacyjny z systemu świadczeo 

rodzinnych. 

Należy podkreślid współpracę Ośrodka z organizacjami pozarządowymi pracującymi z osobami 

niepełnosprawnymi takimi jak Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Olimp”, Powiatowy 

środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” , Warsztatami Terapii 

Zajęciowej. 
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4.3. Reintegracja społeczna i zawodowa 

Bezrobocie wymieniane jest jako jeden z powodów, które uprawniają osoby czy rodziny do 

korzystania ze wsparcia z pomocy społecznej. Ponadto ograniczanie bezrobocia jest jednym 

z celów strategicznych. Brak pracy dotyka również mieszkaoców naszej gminy, o czym świadczą 

dane z Powiatowego Urzędu Pracy. 

Bezrobotni w gminie Brzeszcze 

                  Wyszczególnienie                         2013        2012      2011 

Liczba osób bezrobotnych w tym: 

kobiety 

           726 

           460 

          655 

          416 

       639 

       423 

Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku            149           114        126 

Z roku na rok jak pokazuje tabela niestety wzrasta liczba osób bezrobotnych z tereny gminy 

Brzeszcze. W stosunku do 2012r. jest to wzrost niemal 11%. 

Liczba bezrobotnych wg wieku 

Rok 
                                               Wiek w latach 

   18-24     25-34    35-44      45-54      55-60      61-60 

     2013     129       233      138        120        94       12 

     2012     149       242      108          96        54         6 

     2011     130       250      112          95        48         4 

Jeśli chodzi o gminę Brzeszcze największą pozycję stanowią osoby bezrobotne w przedziale 

wiekowym 25-34 lata i ta tendencja utrzymuje się od wielu lat. 

Kolejna tabela pokazuje liczbę bezrobotnych w gminie Brzeszcze ze względu na wykształcenie 

i tutaj największą pozycję stanowią osoby bezrobotne z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym. 
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Liczba bezrobotnych wg wykształcenia 

Rok 

Wykształcenie 

wyższe policealne średnie 
Zas. 

zawodowe 
Podstawowe 

       2013          119          198          69          204          136 

       2012          119          181          72          153          130 

       2011          115          175          58          178          113 

Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 

Rok 
Czas w miesiącach 

Do 1 m-ca        1-3       3-6      6-12     12-24 Pow.24 Razem 

    2013        74        162       142       160        110      78     726 

    2012        77        188       114       113          86       7     655 

    2011        68        192       120       106          97      56     639 

W 2006r. w strukturę organizacyjną Ośrodka wpisano Klub Integracji Społecznej – nowy dział, 

którego zdaniem jest realizacja programu integracji społecznej i zawodowej na lata 2008 – 2013 

tj. między innymi: 

 odbudowa i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej 

 budowanie umiejętności powrotu do pełnienia ról społecznych w swoim środowisku 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników Klubu 

W 2013 r. ze wsparcia Klubu skorzystało  325 osób w tym 174   kobiety. 

Podobnie jak w latach poprzednich Klub koordynował i realizował prace społecznie – 

użyteczne. Jest to forma wsparcia osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Osoby 

wykonujące prace społecznie użyteczne pracują 10 godzin tygodniowo wykonując prace 

porządkowe,  sprzątanie pomieszczeo, konserwację sprzętu  w 6 podmiotach tj: 

 



- 26 - 
 

 Urząd Gminy 

 Wydział Edukacji / szkoły, przedszkola/ 

 Ośrodek Kultury 

 Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 Fundacja Pomocy Społecznej 

W 2013r. koszt ogółem wyniósł 64 196 zł w tym udział gminy wyniósł 25 678 złotych, a udział 

Powiatowego Urzędu Pracy wyniósł 38 518 złotych. Z tej oferty skorzystały 33 osoby. 

Prace społecznie użyteczne 

                 Rok            Liczba osób               Koszty        W tym: Gmina 

                2013                   33                 64 196             25 678 

                2012                   63                 93 426             37 370 

                2011                   73                 88 523             35 409 

Klub Integracji Społecznej w 2013r. koordynował również realizację projektu systemowego „Od 

mojej aktywności do aktywnej społeczności”, o którym szerzej będzie mowa w dalszej części 

niniejszego sprawozdania. 

Należy wspomnied o ścisłej współpracy tut .Ośrodka z Fundacją Pomocy Społecznej /organizacja 

pozarządowa/, która utworzyła w VI 2013r. Centrum Integracji Społecznej będącego 

podmiotem ekonomii społecznej. W ramach Centrum działają 4 pracownie tj. 

ogólnobudowlana, malarsko-wykooczeniowa, krawiecka oraz gastronomiczno-usługowa. Do 

udziału w poszczególnych pracowniach zostało zrekrutowanych po 10 uczestników – 

mieszkaoców naszej gminy , będących osobami długotrwale bezrobotnymi. Osoby te w ramach 

uczestnictwa w CIS otrzymują tzw. świadczenie integracyjne wypłacane przez PUP 

w Oświęcimiu, posiłki regeneracyjne, finansowanie badao lekarskich oraz ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym. Oprócz tych świadczeo zapewniono uczestnikom wsparcie psychologa, doradcy 

zawodowego, a udział w pracowniach odbywa się w oparciu o podpisany przez każdego 

z uczestników indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Uczestnicy pracowni 

gastronomiczno-usługowej na mocy współpracy i partnerstwa z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
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oraz Ośrodkiem Kultury przygotowali i zorganizowali po raz pierwszy spotkanie wigilijne dla 

osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych. Chcieliśmy w ten sposób zareklamowad 

umiejętności uczestników centrum, jako że do tej pory Ośrodek samodzielnie organizował 

Wigilię. W roku 2014 będziemy chcieli dla uczestników pracowni ogólnobudowlanej 

i wykooczeniowej umożliwid doskonalenie swoich umiejętności podczas drobnych remontów 

mieszkao klientów naszego Ośrodka. 

4.4. Bezdomność 

Bezdomnośd określana jest w literaturze jako sytuacja, w której osoby z różnych przyczyn 

czasowo lub trwale  nie są w stanie zapewnid sobie schronienia spełniającego minimalne 

warunki pozwalające uznad je za pomieszczenia mieszkalne. W tym znaczeniu osoba bezdomna 

to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw 

lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy mimo zameldowania na pobyt stały, w którym nie 

ma możliwości zamieszkania zarówno ze względów prawnych np. brak tytułu prawnego do 

zajmowanego lokalu, jak i niemożliwośd faktyczną np. konflikt z rodziną a w efekcie tytuł 

eksmisji z lokalu. 

Bezdomni w gminie Brzeszcze to przede wszystkim mężczyźni w wieku ok. 55 lat, wymeldowani 

do nikąd zarówno z urzędu jak i w wyniku wyroków eksmisyjnych. 

Bezdomni w gminie Brzeszcze 

Rok 
L. 

Bezd. 

Średnia wieku Stan cywilny Wykształcenie 

25-35 36-45 46-60 
60 i 

więc. 
kawaler Rozwiedz. Podst. Zawod. Średn. 

2013    16     2     4     3    7    3      13     7      8      1 

2012    20     3      3   10    4    7      13     4     15      1 

2011    14     3      4     6    1    1      13     9       4      1 

Główne przyczyny bezdomności w gminie to: 

 konflikty rodzinne 

 bezrobocie 
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 uzależnienie alkoholowe 

 brak możliwości powrotu do mieszkania po opuszczeniu zakładu karnego 

 przemoc w rodzinie 

 wyroki eksmisyjne 

W 2013r. z pobytu w Noclegowni skorzystało 18 bezdomnych mężczyzn, przy czym największa 

ich liczba, jak zresztą co roku korzystała w okresie zimowym, gdzie mają zapewniony gorący 

posiłek ciepłą kąpiel, a przede wszystkim miejsce do spania. W pozostałych okresach częśd 

z nich opuszcza Noclegownię, żyjąc na własny rachunek i nie chcąc korzystad z żadnych form 

wsparcia /głód alkoholowy jest silniejszy, nie muszą przestrzegad regulaminu jaki obowiązuje 

w Noclegowni/, po czym jak zaczyna się okres jesienno-zimowy wracają do Noclegowni. 

Ponadto w okresie silnych mrozów, czy opadów śniegu pracownicy socjalni wspólnie ze Strażą 

Miejską przeszukują znane miejsca, w których przebywają bezdomni i przywożą ich do 

Noclegowni. Na ogólną liczbę 16 bezdomnych, którzy przebywali w Noclegowni w 2013r. 5 osób 

miało uprawnienia do pobierania zasiłków stałych z uwagi na orzeczony stopieo 

niepełnosprawności lub ewentualnie z tytułu wieku, pozostali byli zarejestrowani w PUP jako 

osoby bezrobotne. Z 5 bezdomnymi zostały zawarte programy wychodzenia z bezdomności, 

w których to programach osoby te były obligowane były do aktywnego poszukiwania pracy, 

całkowitej abstynencji-podjęcia leczenia odwykowego. W okresie letnim osoby te znalazły pracę 

w okolicach Warszawy i Wrocławia i opuściły Noclegownię. Wróciło 3 spośród 5, głównie ze 

względu na sezonowośd wykonywanej pracy z możliwością powrotu do tej pracy na wiosnę. 

Jeszcze kilka słów o Noclegowni, która przeznaczona jest dla 10 mężczyzn, funkcjonuje od 

1999r. w strukturze organizacyjnej Ośrodka. 

                                                                 Koszty utrzymania Noclegowni 

Wyszczególnienie 2013 2012 2011 

Wynagrodzenia i składki ZUS 23 040 23 380 22 903 

Materiały 4 052 5 575 2 998 

Pozostałe usługi 1 196 971 262 

Razem 28 288 29 926 26 163 
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Pracę socjalną z bezdomnymi w Noclegowni prowadzi pracownik socjalny Ośrodka pełniący 

funkcję koordynatora. Przeprowadza wywiady środowiskowe na potrzeby przyznawania decyzją 

miejsca w Noclegowni, gorącego posiłku. Dba o pomoc doraźną głównie związaną z potrzebą 

zakupu odzieży, obuwia dostosowanego do pory roku, pomaga wypełnid dokumenty niezbędne 

do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniające do zasiłku stałego, dba o 

ścisłe kontakty osób zarejestrowanych w PUP  z Klubem Integracji Społecznej w celu aktywnego 

poszukiwania pracy i stałe podejmowanie prób wychodzenia z bezdomności. 

 

4.5. Mieszkania chronione 

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawnośd lub chorobę 

potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu ,ale nie wymaga usług w zakresie 

świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami 

psychicznymi, osobom doznającym przemocy może byd przyznany pobyt w mieszkaniu 

chronionym. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013r. dysponował 3 mieszkaniami chronionymi tj. 

1 mieszkanie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2 mieszkania dla ofiar przemocy.   

Z mieszkao dla ofiar przemocy skorzystała 1 rodzina  dwu osobowa –mieszkania te finansowane 

były w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy.  Natomiast w mieszkaniu dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi musieliśmy umieścid mężczyznę po wypadku 

samochodowym, którego rodzina odmówiła przyjąd do siebie,  jego mieszkanie nie nadawało 

się do zamieszkania z uwagi na pożar, w  którym uległo całkowitemu zniszczeniu, a szpital 

zakooczył  4 miesięczne leczenie i przywiózł go pod Noclegownię. Z uwagi na stan zdrowia 

/osoba w gipsie od połowy ciała/ nie nadawała się do pobytu w Noclegowni dlatego 

umieszczono go w mieszkaniu chronionym. Jeśli chodzi o koszty poniesione na utrzymanie 

mieszkania chronionego w 2013r. to wyniosły one  1 753   złote. 
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4.6. Przemoc w rodzinie 

W marcu 2010 r. Rada Miejska w Brzeszczach przyjęła uchwałę wprowadzającą do realizacji 

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy, co zresztą było wynikiem zapisów ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy. 

W roku 2013 w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy zrealizowano : 

1. Działania edukacyjno-informacyjne 

 na stronie internetowej Ośrodka www.ops.brzeszcze.pl działa zakładka 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY, gdzie zamieszczane są informacje  na temat 

możliwości skorzystania z pomocy dla osób uwikłanych w przemoc domową oraz 

informacje o realizowanych działaniach w ramach Systemu, pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 przeprowadzono program profilaktyczny na lekcjach wychowawczych w PZSZiO Nr.6 

Brzeszczach  których udział wzięło  uczniów z klas 

 zwiększono nakład ulotek informacyjnych o formach, możliwościach, zakresie 

uzyskania pomocy w przypadku uwikłania w przemoc 

2. Działania w zakresie ochrony ofiar przemocy 

 działa uruchomiona od 201r. infolinia o nr 668 994 230  z której mogą korzystad nie 

tylko przedstawiciele instytucji, ale przede wszystkim mieszkaocy – w 2013r. z takiej 

możliwości skorzystało 112 osób 

 pracownicy socjalni pełnią popołudniowe i weekendowe dyżury w ramach infolinii 

 funkcjonują dwa mieszkania chronione przeznaczone dla ofiar przemocy – w 2013r. 

z takiej formy wsparcia skorzystała 1 rodzina 2-osobowa 

 w ramach systemu wsparcia udzielali: prawnik, psychoterapeuta, psycholog 

3. Punkt Informacji i wsparcia 

 Punkt jest czynny w każdą środę w godzinach od 1600   -1800 

 prowadzona jest praca socjalna z osobami doznającymi przemocy, ale również taka 

praca jest realizowana przez innego specjalistę w stosunku do sprawców przemocy 

w postaci programu psychoedukacyjnego, z którego skorzystało 8 osób 

 porady prawne udzielono dla 14 osób 

 ze wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego skorzystało 17 osób 

http://www.ops.brzeszcze.pl/
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4.7. Zespół interdyscyplinarny 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Burmistrza w 2010r. W jego skład 

wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, policji, pedagodzy, przedstawiciele kuratorów 

zawodowych i społecznych, medycyny. Zespół spotyka się raz w miesiącu, na których to 

spotkaniach omawiane są sprawy osób dotkniętych przemocą, w których założone zostały 

Niebieskie Karty. 

W 2013r. Zespół spotkał się 10 razy i omawiał sprawy 25 klientów. Odbyły się również spotkania 

grup roboczych, które planują i realizują wsparcie dla osób dotkniętych przemocą.  Spośród 25 

omawianych spraw Zespół postanowił kontynuowad pracę z 4 rodzinami, w których były 

założone Niebieskie Karty, natomiast w 21 przypadkach  praca w rodzinach została zakooczona 

na wniosek czy to pracownika socjalnego lub przedstawiciela policji z uwagi na nie powtarzające 

się z różnych przyczyn /np. sprawca wyprowadził się, został umieszczony w Zakładzie Karnym, 

podjął leczenie odwykowe oraz program edukacyjny dla sprawców/ przypadki stosowania 

przemocy wobec najbliższych członków rodziny 

Zjawisko przemocy w rodzinie 

Rok 2013 2012 2011 

Liczba interwencji 51 68 77 

Liczba Niebieskich Kart 11 22 37 

Wydatki na realizację Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy wyniosły w 2013r.  60 058  

złotych, przy czym Wojewoda dofinansował realizację zadania w kwocie 7 680 zł        

Wydatki na realizację Gminnego Systemu 

Wydatki 2013 2012 2011 

Ogółem 

W tym: 

Środki Wojewody 

Środki gminy 

       60 058 

 

          7 680 

        52 378 

       88 358  

 

       22 961 

       65 397 

        88 630 

 

        36 186 

        52 444 
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4.8. Projekt systemowy „ Od mojej aktywności do aktywnej społeczności” 

Działania projektowe w okresie 2013 – 2014 kierowane są do tych mieszkaoców gminy, którzy 

spełniają kryteria rekrutacji i  którzy w ubiegłych latach nie byli uczestnikami projektu.  

W roku 2013 Ośrodek  zakooczył realizację I etapu projektu systemowego POKL 

współfinansowanego ze środków EFS. Projekt podobnie jak w latach poprzednich zakłada 

realizację Programu Aktywności Lokalnej, a adresatami podjętych działao są zawsze mieszkaocy 

naszej gmin.  Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 

mieszkaoców bowiem aktywizujemy nie tylko uczestników nie zawsze będących klientami 

pomocy społecznej, ale ich otoczenie tj. rodziny, sąsiadów, blok, ulicę.  

Całkowity koszt projektu na lata 2013-2014   wynosi 463 897,37 złotych.  W roku 2013 wartośd 

realizacji projektu wyniosła 208 585,61 złotych w tym wkład własny w postaci zasiłków 

celowych dla uczestników projektu wyniósł 31 343,44 złote. W projekcie udział wzięło 38 osób 

tj. 32 kobiety i 6 mężczyzn. Uczestnicy projektu zostali objęci 4 instrumentami aktywnej 

integracji tj. społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. Przeprowadzono 

następujące zajęcia: 

 trening kompetencji społecznych obejmujący m.in. nabywanie i doskonalenie 

umiejętności interpersonalnych, które pozwalają umied sobie radzid w określonego typu 

sytuacjach społecznych 

 trening kompetencji zawodowych  i indywidualne poradnictwo zawodowe mające na 

celu nabycie umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy oraz ustalenie 

preferencji oraz możliwości zawodowych 

 warsztaty komputerowe z podziałem na stopieo podstawowy i zaawansowany 

 warsztaty kompetencji życiowych obejmujących m.in. warsztaty promujące zdrowie, 

trening ekonomiczny i trening rodzicielski 

 warsztaty rozwoju osobistego mające charakter treningu umiejętności personalnych, 

odwoływaniu się do uczud, emocji połączone z wykonywaniem czynności manualnych 

 dwudniowy wyjazd integracyjny dla uczestników projektu 

 kurs obsługi kas fiskalnych/ zakooczony dokumentem poświadczającym uprawnienia do 

obsługi kas fiskalnych/ 
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 warsztaty komputerowe 

 psychoterapię grupową dla osób i rodzin 

W ramach działao środowiskowych zorganizowano imprezę integracyjną tj. Mikołajki dla dzieci 

oraz funkcjonuje punkt opieki nad osobami zależnymi tj.”Plastuś”. Rodziny mające problemy 

opiekuoczo-wychowawcze mają przydzielonego asystenta rodziny. 

Projekt będzie kontynuowany w roku 2014. 

 

4.9. Ocena zasobów w zakresie pomocy społecznej 

Artykuł 16a ustawy o pomocy społecznej  nakłada na gminy obowiązek przedstawienia Radzie 

Miejskiej oceny zasobów w pomocy społecznej. Taka ocena została przedstawiona Radzie w IV 

2013r za 2012r. Za rok 2013 taka ocena zasobów zostanie przedstawiona Radzie w IV 2014r. 

Przedstawione zasoby, a więc to czym gmina dysponuje wynika zarówno z realizowanych ustaw 

nakładanych niejednokrotnie na gminy bez wsparcia finansowego, jak i są one odpowiedzią na 

konkretne potrzeby mieszkaoców. Przedstawiona wtedy ocena pokazała również kluczowe 

problemy jak i braki instytucjonalne z zakresu pomocy społecznej, które w prognozach lat 

następnych znacząco utrudnią realizowanie zadao pomocowych w gminie. Uznano wtedy, że są 

to: 

1. Wsparcie osób bezrobotnych 

W dalszym ciągu gmina powinna wspierad inicjatywy pomocy osobom pozbawionym 

zatrudnienia między innymi poprzez działania Klubu Integracji Społecznej, 

współfinansowanie projektów w ramach integracji zawodowej, prowadzenie prac 

społecznie-użytecznych. Istnieje duże prawdopodobieostwo utworzenia Centrum 

Integracji Społecznej przy Fundacji Pomocy Społecznej od 2014r.   

2. Koniecznośd zapewnienia opieki i pielęgnacji osobom starszym i wymagającym 

wsparcia ze względu na stan zdrowia -   Niezmiennie od kilku lat wzrasta 

zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuoczych udzielanych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz liczba osób wymagających umieszczenia w całodobowych 

placówkach. Proces ten wraz ze starzeniem się społeczeostwa będzie cały czas narastał, 

stanowiąc coraz większe wyzwanie dla gminy, również finansowe. Stworzenie  
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Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych byłoby więc rzeczą wskazaną i niewątpliwie 

przyczyniłoby się do poprawy sytuacji życiowej osób wymagających takiego wsparcia. 

Konieczne wydaje się rozszerzenie zakresu świadczonych usług opiekuoczych, zwłaszcza 

że niepokojące stają się powtarzające sytuacje dotyczące wsparcia osób wymagających 

pomocy, które zakooczyły proces leczenia, a nie mają wsparcia ze strony rodziny. Brak 

miejsc w ZOL-ach, czy ZPO przerzuca bowiem tę odpowiedzialnośd na gminy, co przy 

braku zasobów lokalnych stwarza ogromny problem dla służb społecznych.  W roku 

2014 przewidywane jest uruchomienie Rodzinnego Domu Opieki dla maksymalnie 8 

osób starszych, prowadzonego w ramach działalności gospodarczej 

3. Zapewnienie lokalu mieszkalnego lub schronienia -  Jednym z obowiązków gminy jest 

rozwijanie zasobu mieszkaniowego. Stosunkowo duża liczba osób oczekujących zarówno 

na mieszkanie komunalne jak i na lokal socjalny sprawia, że konieczne jest rozważenie 

budowy tego typu obiektów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że gmina jest 

zobowiązana zapewnid odpowiednie lokum części osób, którym wydano nakaz eksmisji. 

Istniejąca Noclegownia nie wystarcza, by rozwiązad problemy wszystkich osób 

bezdomnych i pozbawionych schronienia. 

4. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia -  Z analizy danych oceny 

zasobów pomocy społecznej za rok 2012 wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na 

specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz terapeutyczne prowadzone 

aktualnie między innymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Coraz większa liczba osób i 

rodzin objęta jest także wsparciem w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy czy też w ramach Programu Wspierania Rodziny . 

Wymieniając istniejące potrzeby i problemy społeczne należy jednak pamiętad, że na 

stopieo rozwiązywania w/w kwestii istotny wpływ mają zamierzenia i działania 

realizowane przez inne podmioty polityki społecznej, zarówno na szczeblu lokalnym jak i 

ponadlokalnym. Polityka rynku pracy, polityka mieszkaniowa, sytuacja demograficzna, a 

zwłaszcza kondycja finansowa gminy w kontekście coraz większej liczby zadao zleconych 

gminom bez wsparcia finansowego, powoduje koniecznośd realizowania tylko zadao 

obligatoryjnych oraz przesuwanie w czasie do realizacji ciekawych projektów czy 

programów. 
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4.10. Kadra Ośrodka 

 Według stanu na dzieo 31.XII 2013r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zatrudniał  42 

osoby. 

Kadra pracownicza Ośrodka 

Wyszczególnienie 
Liczba 
osób 

Wykształcenie 

wyższe licencjat średnie zawodowe podstaw. 

Dyrektor 

Z-ca Dyrektora 

Główna Księgowa 

Dział Pomocy 
Środowiskowej: 

- pracownicy socjalni 

Dział Usług i Świadczeo 

Dział księgowości 

Sekcja opieki 

Konsultanci: 

-prawnik 

-psycholog 

-informatyk 

Dział Św. Rodzinnych 

KIS 

Asystenci rodzin 

Prac. zatrudn w ramach 
POKL 

Prac.zatrud. na umowy na 
zastępstwo 

      1 

      1 

      1 

 
 

     10 

      3 

      3 

      7 

 

      1 

      1 

      1 

      4 

      2 

      2 

      2 
 

      3 

    1 

    1 

    1 

 
 

    9 

    2 

    2 

 

 

    1 

    1 

    1 

    3 

    2 

    1 

    2 
 

    3 

  

 

 

 
 

       1 

       1 

       1 

       5 

 

 

 

 

       1 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

  Razem     42    30        10        1       1 

Na 42 pracowników zatrudnionych w Ośrodku w tym 3 osoby w ramach umów na zastępstwo  

i 2 osób w ramach umów finansowanych w ramach projektu systemowego / środki EFS/ - 30 ma 

wykształcenie wyższe co stanowi 71% ogółu pracowników, natomiast wśród pracowników 

socjalnych 9 na 10 ma wykształcenie wyższe, 4 posiada specjalizację II0, 1 pracownik ma 
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specjalizację I0, a kolejnych 3 pracowników w 2013r. podjęło specjalizację II0.  Wszyscy 

pracownicy Ośrodka brali udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje 

i kompetencje. Były to zarówno szkolenia wewnętrzne  prowadzone przez kierowników działów 

na których omawiane były zagadnienia z nowelizacji przepisów prawa oraz zewnętrzne, w wielu 

wypadkach bezpłatne, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 

Instytut Rozwoju Służb Społecznych i inne firmy szkolące. Zakres tematyczny szkoleo 

odpowiadał potrzebom zgłaszanym w planie szkoleo przez pracowników w zakresie: 

 kontroli zarządczej 

 prawa zamówieo publicznych 

 procedury administracyjnej w pomocy społecznej 

 świadczeo rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

 realizowania i finansowania projektów systemowych POKL 

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakładania Niebieskiej Karty 

 realizowania ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

 realizacji zadao w zakresie dodatków mieszkaniowych 

Łącznie w 2013r. wydano w Ośrodku Pomocy Społecznej  3 681  decyzji administracyjnych, 

odnotowując wzrost w stosunku do roku 2012, kiedy wydano 3 634 decyzje. Zostały 

przeprowadzone 3 kontrole zewnętrzne w zakresie: 

 realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „asystent 

rodziny 2012” przez MUW Kraków 

 realizacji i sposobu finansowania projektu systemowego ” Od mojej aktywności do 

aktywnej społeczności” przez WUP Kraków 

 kontrola realizacji zadao z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy 

o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym przez MUW Kraków 

Kontrole potwierdziły prawidłowe realizowanie zadao z zakresów będących przedmiotem  

kontroli, o czym świadczy przede wszystkim  znikoma ilośd zaleceo pokontrolnych. 

W dalszym ciągu udoskonalany jest system zarządzania jakością ISO 9001:2008, mimo że od 

2011r ze względów finansowych zrezygnowaliśmy z auditów certyfikujących. 
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5. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej. 

5.1. Wprowadzenie  

Obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji zadao z zakresu wspierania rodziny  wynika 

z art.176 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Wspieranie 

rodziny  przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych spoczywa 

na jednostkach administracji samorządowej i rządowej i jest to zespół planowanych działao 

mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Chodzi głównie o 

dobro dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego  Ustawa w tym zakresie nakłada na gminy również inne zadania, a mianowicie: 

 opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodzin 

 tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji asystentów rodzin 

 tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności opiekuoczo-wychowawcze 

poprzez: 

o zapewnienie  rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny oraz dostępu do poradnictwa specjalistycznego 

o organizowanie szkoleo i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających 

o prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci 

o finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów 

o finansowanie kosztów ponoszonych na udzielanie pomocy rodzinom 

wspierającym 

 współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuoczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuoczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym /dzieci do 1 roku życia wymagające 

specjalistycznej opieki/ 

 sporządzanie sprawozdao rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodzin 

 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczej 
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 przekazywanie do BIG-u informacji o zaległościach w opłatach rodziców za pobyt  dzieci 

w pieczy zastępczej 

Rodzinie przeżywającej trudności opiekuoczo-wychowawcze gmina ma obowiązek zapewnienia 

wsparcia, polegającego na: 

 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie 

 rozwijaniu umiejętności opiekuoczo-wychowawczych 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania  oraz funkcjonowania rodziny 

 pomocy w integracji rodziny 

To wsparcie prowadzone jest w formie pracy z rodziną za jej zgodą i przy wykorzystaniu 

zasobów własnych tej rodziny oraz wsparcia zewnętrznego w postaci instytucji i podmiotów 

działających na rzecz dzieci i rodziny. 

 

5.2. 3-letni Program wspierania rodziny 

W ramach programu pilotażowego „Decydujmy Razem”, który to program był programem 

partycypacji społecznej został opracowany i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach 

w XII 2011r. „ Program Wspierania Rodziny  w gminie Brzeszcze na lata 2012-2014”.  Program 

zawiera działania do realizacji w okresie 3 lat w 5 obszarach: 

 niepełnosprawnośd – w którym to obszarze jako cel strategiczny uznano zmniejszenie 

poczucia izolacji osób niepełnosprawnych 

 opieka nad dzieckiem do lat 3 – cel strategiczny to stworzenie zorganizowanej opieki 

nad dziedmi do lat 3 

 rodzicielstwo zastępcze – cel strategiczny to promocja i wsparcie rodzicielstwa 

zastępczego 

 rodzina dysfunkcyjna – cel strategiczny to zbudowanie zintegrowanego systemu 

pomocy , ukierunkowanego na wzrost kompetencji wychowawczych w rodzinach 

 czas wolny i dojrzewanie – zwiększenie oferty form spędzania wolnego czasu, programy 

profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 
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W roku 2013 zrealizowano : 

 w obszarze rodzicielstwo zastępcze 

o kontynuowano kampanię promocyjną w formie ulotek, informacji na stronie 

internetowej Ośrodka odnośnie możliwości zostania rodziną zastępczą  

 w obszarze opieka nad dzieckiem do lat 3 

o na stronie Wydziału Edukacji Urzędu Gminy funkcjonują linki do stron 

Ministerstwa Pracy, Kuratorium, gdzie można znaleźd informacje na temat jak 

utworzyd klub dziecięcy, jak zostad opiekunem dziennym, jakie są zasady 

funkcjonowania żłobka 

 w obszarze niepełnosprawnośd 

o z uwagi na ograniczone środki finansowe nie udało się uruchomid przy 

„Stowarzyszeniu Olimp” Punktu Informacji i Wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych – taki Punkt zamierzamy uruchomid w ramach struktury 

Ośrodka w oparciu o projekt socjalny w 2014r. 

o rozszerzono ofertę Stowarzyszenia „Olimp” i w 2013r. udało się zorganizowad 

hipoterapię dla 15 dzieci oraz muzykoterapię dla 10 dzieci na co 

przeznaczono kwotę 2 000 złotych 

 w obszarze czas wolny i dojrzewanie 

o pedagodzy szkolni jak w poprzednich latach prowadzili programy 

profilaktyczne w szkołach 

 w obszarze rodzina dysfunkcyjna 

o mediator rodzinny zatrudniony w Ośrodku przeprowadził    mediacji 

o w szkołach prowadzone były warsztaty „Szkoła dla Rodziców” 

Niestety wielu projektów czy przedsięwzięd nie udało się zrealizowad z uwagi na brak środków 

finansowych w budżecie gminy. 
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5.3. Dzieci w  pieczy zastępczej 

Do roku 2012, a więc daty wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej , w 

pieczy zastępczej zostało umieszczonych 33 dzieci, z tego 27 w rodzinach zastępczych i 6 w 

placówkach opiekuoczo-wychowawczych. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Razem 

Rodziny zastępcze 
Placówki opiekuoczo-

wychowawcze 

Spokrewnione Niespokrew. 
Wioska 

dziecięca 
Dom dziecka 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Liczba dzieci 
umieszczonych w 
pieczy zastępczej 
wg   ustawy o 
wspieraniu 
rodziny i pieczy 
zastępczej 

 

      

 11 

 

 

 5 

 

 

   6 

 

 

     3 

 

 

    - 

 

 

     1 

 

 

   - 

 

 

   - 

 

 

   5 

 

 

    1 

W ciągu lat 2012-2013 w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 16 dzieci w tym w samym 

2013r. 11 dzieci. W roku 2013 1 dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej 

pełniącej funkcję pogotowia opiekuoczego zostało postanowieniem Sądu adoptowane, stąd 

gmina opłacała koszty jego pobytu tylko do VII, natomiast za 2 dzieci, które zostały umieszczone 

w pieczy zastępczej /1dziecko w placówce, 1 dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej/  

gmina nie ponosi odpłatności z uwagi na fakt, że dzieci przed umieszczeniem nie zamieszkiwały 

na terenie naszej gminy i koszty ponoszą inne gminy. 

Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej to głównie: 

 uzależnienie od alkoholu rodziców 

 bezradnośd w sprawach opiekuoczo-wychowawczych 

 przemoc w rodzinie 

 pobyt za granicą obojga rodziców 

Dzieci umieszczane są w pieczy zastępczej zawsze na podstawie wyroku Sądu. W przypadku 

spokrewnionych rodzin zastępczych to zazwyczaj dziadkowie występują do Sądu o powierzenie 
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im tej funkcji i dopiero na tej podstawie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obciąża gminę 

kosztami pobytu dzieci w pieczy zastępczej tj: 

 w pierwszym roku pobytu 10% wydatków na opiekę i wychowanie 

 w drugim roku pobytu 30% wydatków na opiekę i wychowanie 

 w trzecim i kolejnych 50% wydatków na opiekę i wychowanie 

A więc za dzieci umieszczone w 2012r. Gmina w 2013r. opłacała już 30% kosztów pobytu oraz 

10% za dzieci umieszczone w 2013r. I tak łączne wydatki poniesione w 2013r. za pobyt dzieci 

w pieczy zastępczej wyniosły  36 125 złotych 

 za dzieci umieszczone w placówkach opiekuoczo-wychowawczych kwota wydatków 

wyniosła 22 363 złote 

 za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych kwota wydatków wyniosła 13 762 złote 

 

5.4. Asystenci rodzin 

W przypadku, gdy Ośrodek poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych, na podstawie przeprowadzonego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego  dyrektor Ośrodka może takiej rodzinie na wniosek 

pracownika socjalnego i za zgodą tej rodziny przydzielid jej asystenta rodziny. Również Sąd 

może w swoim postanowieniu przydzielid rodzinie asystenta. Asystent rodziny ma pełnid 

specyficzną rolę w stosunku do rodzin wychowujących dzieci, które mają kłopoty z należytym 

wypełnianiem obowiązków opiekuoczo-wychowawczych. Rola asystenta polega na intensywnej 

pracy z rodziną w celu niwelowania jej słabych punktów, nauczenia jej zachowao, czynności 

niejednokrotnie podstawowych, bądź odbudowanie normalnego funkcjonowania rodziny, aby 

pozostawienie w niej dziecka nie zagrażało jego rozwojowi. Praca asystenta wymaga pełnej 

dyspozycyjności i gotowości,  do pomocy w każdej chwili  powierzonej jego opiece rodzinie, 

która ma wolę współpracowad z asystentem na rzecz zmiany swojego życia. Jego zadaniem jest 

pomóc zrealizowad rodzinie plan naprawczy, tak by groźba zabrania dziecka została odsunięta. 
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Zadania z zakresu wspierania rodziny Rada Miejska w Brzeszczach, powierzyła od 2012r. 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Realizując przepisy prawa zawarte w tej ustawie Ośrodek 

zatrudnił 2 asystentów rodziny. Osoby na tych stanowiskach spełniają wymagania ustawowe co 

do wykształcenia, niekaralności.  Asystenci w 2013r.  obejmowali swoim wsparciem 12 rodzin. 

Koszty zatrudnienia asystentów rodziny w 2013r. wyniosły  75 020 złotych, przy czym należy 

wspomnied, że Ośrodek otrzymał dotację w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej „asystent rodziny 2014” w wysokości 43 206 złotych. 

Należy jeszcze wspomnied, że w ramach projektu systemowego „Od mojej aktywności do 

aktywnej społeczności” również zatrudniony był asystent rodziny, który swoim wsparciem 

obejmował 6 rodzin – uczestników projektu. Koszty jego zatrudnienia były finansowane 

w ramach środków EFS, a jego rola polegała na podniesieniu poziomu wydolności rodziny 

w sprawach opiekuoczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwiększeniu 

poczucia wpływu na własne życie, motywowaniu do podnoszenia kwalifikacji, pomocy 

w poszukiwaniu pracy. 

 

5.5. Placówki wsparcia dziennego 

 Rodzina niewydolna wychowawczo może otrzymad wsparcie w postaci opieki i wychowania 

dziecka w placówce wsparcia dziennego. Taką placówkę w rozumieniu art.18 ustawy 

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej może prowadzid gmina, podmiot któremu gmina zleciła 

realizację tego zadania na podstawie art.190 ustawy lub podmiot, który uzyskał zezwolenie 

burmistrza czyli placówki prywatne. W placówce wsparcia dziennego jednocześnie może 

przebywad 30 dzieci, a placówką może kierowad osoba spełniająca wymagania określone 

w ustawie.  

Do roku 2011 r. gmina zlecała prowadzenie świetlicy organizacji pozarządowej tj. Fundacji 

Pomocy Społecznej. W kolejnych latach Fundacja nie przystąpiła do ogłaszanego konkursu na 

realizację powyższego zadania.  
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6. Podsumowanie – zamierzenia na 2014r. 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013r zajmował w budżecie gminy jedno z czołowych 

miejsc i to głównie za sprawą dotacji na zadania zlecone, które Ośrodek realizuje . Ale nie tylko 

wielkośd środków finansowych decyduje o tej pozycji – mówimy mianowicie o wielorakości 

i różnorodności zadao przypisanych ustawami do wykonania przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Ta wielorakośd wymusza na nas koniecznośd ciągłej profesjonalizacji i doskonalenia, wyrazem 

czego są pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych dokonywanych zarówno przez Wydział 

Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie jak i Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Krakowie. 

W niniejszym sprawozdaniu staraliśmy się pokazad nie tylko problemy beneficjentów pomocy 

społecznej, które ich dotykają, ale również zasoby ,którymi gmina dysponuje, i które powstały 

z potrzeby rozwiązywania tych problemów . Stwierdziliśmy, że należy dołożyd wszelkich starao, 

aby te zasoby zachowad, ale również dążyd do realizowania nowych zadao nie tylko będących 

zadaniami obowiązkowymi wynikającymi z  określonych ustaw.  Opracowane przecież zostały 

ciekawe programy , czy projekty partycypacyjne, a więc z udziałem mieszkaoców naszej gminy, 

którzy widzieli koniecznośd realizowania zadao wspierających rodziny w gminie w różnych 

obszarach. Rezygnacja z tych projektów głównie z powodów finansowych rodzi frustrację 

i niechęd do angażowania się w kolejne projekty i pomysły, a przecież potencjał naszych 

mieszkaoców jest niewątpliwym zasobem. 

Zamierzenia na 2014r. 

 prawidłowe zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym realizowanie 

zadao wynikających z ustaw 

 realizacja II etapu projektu systemowego „Od mojej aktywności do aktywnej 

społeczności” 

 kontynuowanie działao wynikających z Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy 

oraz przystąpienie do konkursu ogłaszanego przez MPiPS dotyczącego przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 w ramach Klubu Integracji Społecznej kontynuowad prace społecznie-użyteczne oraz 

aktywizację zawodową klientów pomocy społecznej 
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 mimo ograniczeo finansowych podjąd próby realizowania w partnerstwie projektów 

zawartych w Programie Wspierania rodziny na lata 2012-2014 

 kontynuowanie wsparcia rodzin przez asystentów 

 dążenie do minimalizowania konieczności umieszczania dzieci w pieczy zastępczej 

zwłaszcza poprzez zwiększenia obsady etatowej asystentów 

 praca socjalna oraz wsparcie asystentów w rodzinach biologicznych, z których dzieci 

zostały umieszczone pieczy zastępczej w celu powrotu dzieci do rodzin biologicznych 

 dążenie do uruchomienia placówki wsparcia dziennego 

 udział w konkursie ogłaszanym przez MPiPS – „asystent rodziny” 

 umożliwianie asystentom możliwości podnoszenia swoich kompetencji 

 systematycznie wprowadzad standardy w działalności wolontarystcznej 

 systematycznie podnosid kwalifikacje i kompetencje pracowników Ośrodka 

 kontynuowad i doskonalid system zarządzania jakością ISO 

 prawidłowo realizowad standardy kontroli zarządczej 

  

 

 


