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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PRACY 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MIĘKINI ZA ROK 2022

I.POMOC SPOŁECZNA

Istota pomocy społecznej to działania,  których celem jest przywrócenie lub zapewnienie

samodzielności  wszędzie  tam,  gdzie  jest  to  możliwe,  a  tam  gdzie  nie  –  wspieranie

i  opiekowanie  się,  gwarantujące  godne  życie.  Ustawa  o  pomocy  społecznej  z  dnia  12

kwietnia 2004 r. określa zadania w podziale na różne szczeble administracji samorządowej:

gminy, powiaty i samorząd wojewódzki. Rozróżnia zadania do realizacji przez administrację

rządową,  zlecającą  najczęściej  ich  wykonywanie  odpowiednim  szczeblom  samorządu

terytorialnego.  Zadania  pomocy  społecznej  podzielone  są  na  zadania  własne  i  zadania

zlecone  przekazywane  do  realizacji  samorządom.  Instytucje  pomocy  społecznej  są

kluczowym  elementem  polityki  realizowanej  przez  władzę  publiczną  na  poziomie

rządowym  i  samorządowym.  Gmina  w  polskim  systemie  samorządowym  stanowi

podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Jest to podmiot publiczny zlokalizowany

najbliżej obywatela, a przez to powołany do zaspakajania podstawowych potrzeb członków

wspólnoty lokalnej, również w zakresie pomocy społecznej. Samorządy gminy diagnozują

lokalne problemy społeczne i reagują. Z roku na rok zwiększa się liczba zadań do realizacji

z  obszaru  pomocy  społecznej.  Instytucje  działające  w  obszarze  pomocy  społecznej

otrzymują do realizacji wiele zadań z różnych dziedzin, wynikających z wytycznych szeregu

ustaw  bez  pełnego  zabezpieczenia  finansowego  z  budżetu  państwa.  Przyczyną  wzrostu

kosztów realizacji zadań gminy nie jest większy koszt związany z obsługą zadań, a fakt, że

realizowane  zadania  są  droższe,  trudniejsze,  wymagające  kompleksowego  wsparcia,
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zaangażowania wielu osób. Rodziny potrzebują kompleksowego i długofalowego wsparcia,

niejednokrotnie pomocy specjalistów z różnych dziedzin. Trudne sytuacje, z jakimi borykają

się  mieszkańcy,  wymagają  podjęcia  skoncentrowanych  działań  prowadzących  do

minimalizacji ich negatywnych skutków. 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  wykonuje  szeroki  zakres  działań.

Współpracuje  z  różnymi  instytucjami  i  organizacjami  pozarządowymi,  aby  pomagać

mieszkańcom.  W roku  2022  z  pomocy  Ośrodka  skorzystało  wielu  mieszkańców naszej

gminy.  Osoby poszukujące pomocy zwracały się do Ośrodka w przeróżnych sprawach:

począwszy  od  zaspokojenia  podstawowych  potrzeb  życiowych,  wsparcia  finansowego,

poprzez trudne sprawy rodzinne, problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc w rodzinie,

organizację  usług  opiekuńczych.  Fachowość  pracowników,  włożona  praca,  umiejętność

współpracy  z  różnymi  podmiotami  zaowocowały  i  bardzo  dużo  spraw  podopiecznych

Ośrodka  zostało  pozytywnie  rozwiązanych.  Rok  2022  był  zdeterminowany  wojną  na

terytorium  Ukrainy.  Ośrodek  nieprzerwanie  realizował  wszystkie  zadania,  a  ponadto

wspierał przybywających na teren naszej gminy obywateli Ukrainy, którzy opuścili  swój

kraj w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym. Mieszkańcy gminy Miękinia mieli

zapewnione wsparcie pracowników socjalnych, asystentów rodziny i psychologa.  Sytuacja

za  wschodnią  granicą  spowodowała  duży wzrost  inflacji  w Polsce,  a  rząd  zadecydował

o przyznaniu obywatelom wielu dodatków, które miały  ma być wsparciem pieniężnym .

W  związku  z  powyższym  na  pracowników  GOPS  zostały  nałożone  nowe  obowiązki.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  miał  zdecydowanie  więcej  zadań  do

realizacji.  Pracownicy  musieli  wychodzić  w teren  i  wykonywać  statutowe zadania  oraz

nowe,  wynikające  z  obecnej  sytuacji.  Wypłaty  świadczeń  rodzinnych,  świadczenia

wychowawczego,  z  funduszu alimentacyjnego,  pomocy społecznej  były  realizowanie  na

bieżąco.  Miniony  rok  był  trudnym  czasem  i  pełnym  zmian,  konieczności  elastycznego

dostosowania  się  do  panujących  warunków,  wzmożonej  pracy  na  rzecz  potrzebujących

mieszkańców  gminy.  Sprawozdanie  merytoryczne  przedstawia  zadania,  które  GOPS

w Miękini zrealizował w 2022 roku. 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  w  roku  2022  przyznał  decyzją

administracyjną  świadczenia  pieniężne  z  pomocy  społecznej  72  osobom.  Z  tutejszego

ośrodka 70 osób (64osoby samotnie gospodarujące i 6 osób gospodarujących w rodzinie)

pobierało zasiłek stały, osobom tym wypłacono 763 świadczeń na kwotę 456540zł. Zasiłek

okresowy pobierały 4 osoby (2 z tych osób następnie pobierało zasiłek stały). Wypłacono 26
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świadczeń na łączną wartość 9611zł. Ponadto 1 osobie sprawiono pogrzeb (koszt pogrzebu

4010zł). Była to osoba bezdomna.

Zgodnie z art.66 ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej ma

obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy

społecznej, które  nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Z tego też  powodu 58 osobom opłacono składkę zdrowotną (630 świadczeń)  na  łączną

kwotę 35622zł. Ponadto dla 1 osoby opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Koszt

poniesiony przez gminę Miękinia w roku 2022 to kwota 37769zł. Niezmiennie najczęstszym

powodem przyznania zasiłku było ubóstwo a także niepełnosprawność oraz długotrwała lub

ciężka  choroba.  Pracą  socjalną  w  roku  2022  objęto  ponad  472  rodziny.  Zawarto  12

kontraktów socjalnych część A oraz 7 kontraktów socjalnych część B. 

II. PROJEKTY SOCJALNE

1. Ścieżka informacyjna znajdująca się przy siedzibie GOPS w Miękini

Mimo,  iż  dostęp  do  internetu  jest  coraz  powszechniejszy  to  jednak  jest  to  kanał

informacyjny  skierowany  głównie  do  młodszych  ludzi.  Wiele  osób  starszych  ma  mały

dostęp do internetu bądź po prostu brak im umiejętności wyszukiwania informacji w sieci.

Dzieje się to głównie na terenach wiejskich gdzie także dostęp do  kursów komputerowych

dla osób starszych jest ograniczony. Stąd potrzeba stworzenia miejsca, gdzie informacje dla

mieszkańców będą przekazywane na bieżąco w wersji papierowej.  W  kwietniu2022 roku

wokół  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  zamontowane  zostały  tablice

informacyjne, w których pracownicy GOPS regularnie zamieszczają nowe  informacje na

temat pracy GOPS a także najważniejszych projektów, kampanii realizowanych przez tut.

Ośrodek.

2. Bezpieczny Senior – Regionalna leśna gra terenowa” w szkółce leśnej w Mrozowie 

Pracownicy  socjalni  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  w  2022r.

realizowali  projekt  socjalny  pod  nazwą  „Bezpieczny  Senior  –  Regionalna  leśna  gra

terenowa”  na  terenie  szkółki  leśnej  w Mrozowie.  Przygotowania  do realizacji  projektu
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rozpoczęły się jeszcze w miesiącu maju  br. i polegały m.in. na pozyskiwaniu sponsorów,

zapraszaniu partnerów oraz uczestników. 

W  dniu  26  sierpnia  2022  r.  odbyła  się  Regionalna  leśna gra terenowa na  terenie

Nadleśnictwa Miękinia, która została zorganizowana przez Gminę Miękinia we współpracy

z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Dolnośląskiego,  Lasami  Państwowymi,

Miękińskim Uniwersytetem III Wieku, 4 Miękińskim Szczepem Harcerskim "Ha2o" oraz

innymi instytucjami z terenu gminy Miękinia i powiatu średzkiego. W wydarzeniu udział

wzięli  m.in.:  Cezary  Przybylski  -  Marszałek  Województwa  Dolnośląskiego,  Jan  Marian

Grzegorczyn  -  Wójt  Gminy  Miękina,  Małgorzata  Calińska  –  Mayer  –  Radna  Sejmiku

Dolnośląskiego,  Paweł  Hreniak  –  Poseł  na  Sejm  RP,  Wojciech  Płaziuk  –  Wójt  Gminy

Udanin.  Celem wydarzenie  było  podniesienie  świadomości  seniorów z  zakresu  szeroko

rozumianego bezpieczeństwa. 

W  grze  terenowej  wzięło  udział  około  250  seniorów  z  województwa  dolnośląskiego,

spośród  których  około  dwudziestu  5-osobowych  grup  wyruszyło  na  niespełna

3  kilometrową trasę,  wytyczonej  w malowniczych  lasach  Nadleśnictwa  Miękinia,  gdzie

czekało 7 punktów kontrolnych, na których seniorzy rozwiązywali quizy i odpowiadali na

pytania z zakresu bezpieczeństwa. Każdy z uczestników otrzymał symboliczny upominek.

Podczas  trwania  wydarzenia  seniorzy  m.in.  mieli  okazję  zapoznać  się  ze  sprzętem

ratowniczym, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w regionie oraz wysłuchać

krótkiego  wykładu  pt.”Bezpieczny  Senior  w  internecie”,  który  wygłosił  Pan  Ryszard

Piotrowski – Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej

Policji we Wrocławiu.  Przygotowano  również  wiele  atrakcji,  m.in.  fotobudka,  koło

fortuny, pokazy sprzętów ratowniczych, policyjne alkogogle,  zajęcia z samoobrony, quiz

wiedzy o bezpieczeństwie, symulator wypadków samochodowych, ścianka wspinaczkowa,

występ  kabaretu  „Bałamutki”  z  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  w  Miękini.  Seniorzy

wspólnie  śpiewali  i  biesiadowali  kosztując  pieczonej  kiełbasy,  grochówki  orazciast.  W

imprezie wzięli  udział  m.in.  funkcjonariusze Służby Więziennej,  Grupa Sudecka GOPR,

Dolnośląskie  WOPR,  OSP Miękinia,  OSP w Lutyni,  Pogotowie  Ratunkowe,  Komenda

Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, Straż Gminna,   Żandarmeria Wojskowa, Powiatowa

Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej.

Organizatorzy  projektu:  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Dolnośląskiego,  Gmina

Miękinia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, Nadleśnictwo Miękinia, Lasy
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Państwowe, Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini, Miękiński Uniwersytet III Wieku, 4

Miękiński Szczep Harcerski "Ha2o". 

3. “Możemy” – grupa wsparcia dla kobiet pochodzących z Miękini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2022 r.  realizował  projekt  socjalny  pod nazwą

" Możemy" - grupa wsparcia dla kobiet pochodzących z gminy Miękinia. 

Celem projektu było dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności, dzielenie się

wsparciem  emocjonalnym,  zwalczaniem  bezradności  w  rozwiązywaniu  problemu  oraz

wymiana przydatnych informacji. 

Od maja 2022 r. do grudnia 2022 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka odbywały się spotkania

grupy  wsparcia  z  psychologiem,  w  których  bezpłatnie  i  dobrowolnie  uczestniczyły

mieszkanki  naszej  Gminy.  W trakcie  spotkań omawiane były  m.  in.  następujące  tematy

i  problemy:  współuzależnienie,  komunikacja  z  dzieckiem i  partnerem/mężem,  problemy

wychowawcze. 

4. ,Świadomy senior’’

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  od  miesiąca  marca  do  grudnia  2022r.

realizował projekt socjalny pod nazwą ,,Świadomy senior’’. Działania dotyczące projektu

podejmowane  były  w celu  uświadomienia  seniorów z  terenu  gminy  Miękinia  na  temat

niebezpieczeństw,  które  mogą  ich  napotkać.  Projekt  socjalny  miał  również  służyć

przekazaniu  wiedzy  seniorom  na  temat  gdzie  i  do  kogo  mogą  zwrócić  się  o  pomoc.

W związku z powyższym została stworzona ulotka informacyjna, która została udostępniona

osobom  starszym  poprzez  portale  społecznościowe,  a  także  dystrybuowane

w  sklepach,  Urzędzie  Gminy  Miękinia  oraz  tut.  Ośrodku.  W  ulotkach  były  także

umieszczone miejsca gdzie seniorzy mogą spędzać czas wolny m.in. Uniwersytet III Wieku,

Koło  Gospodyń  Wiejskich,  Biblioteki  i  Świetlice  Wiejskie.   Ponadto  na  stronach

internetowych  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  udostępniane  były

informacje  z  książki  ,,Bezpieczny  Senior’’.  Pracownikowi  socjalnemu nie  udało  się  ich

pozyskać gdyż dystrybucja została zakończona na początku 2022roku.
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III. KAMPANIE SPOŁECZNE 

1. ,,Bezpieczny Senior’’

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini od miesiąca kwietnia do grudnia 2022r.

realizował  kampanię  społeczną  pod  nazwą  ,,Bezpieczny  senior’’.  Działania  dotyczące

kampanii podejmowane były w celu uświadomienia seniorów z terenu gminy Miękinia na

temat niebezpieczeństw, które mogą ich napotkać. Miała ona również uświadomić osobom

starszym, że stale czyhają na nich niebezpieczeństwa i jak mają się ich wystrzegać. Czas od

kwietnia do grudnia 2022roku poświęcony był publikowaniu w mediach społecznościowych

oraz  tablicach  informacyjnych,  informacji  jakie  mogą  napotkać  osoby  starsze.  Każdy

poświęcony  był  oddzielnej  tematyce  m.in.  ,,Samotność  seniorów  ułatwia  pracę

oszustów’’, ,,Babciu, pamiętaj aby przemyśleć swoje zakupy’’, ,,Dziadku, zawsze przeczytaj

za  nim podpiszesz’’.  Harmonogram realizacji  kampanii  został  rozpisany i  dołączony do

matrycy kampanii. W załączeniu znajduje się również przykładowy post dodany na stronę

internetową.

2. „Zdrowie Mieszkańców Gminy Miękinia”

Od stycznia 2022 roku  prowadzona była przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka

Pomocy  Społecznej  w  Miękini  strona  internetowa  założona  w  oparciu  o  portal

społecznościowy Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100075978955704

Strona o nazwie Zdrowie Mieszkańców Gminy Miękinia służyła przez cały rok do szerzenia

informacji prozdrowotnych, udostępniane były za jej pośrednictwem:

- webinary dotyczące zdrowia,

- informacje o sposobach troski o samego siebie,

- informacje o badaniach profilaktycznych, o których warto pamiętać,

- informacje na temat akcji związanych z dbaniem o zdrowie 

(cytobus, mammobus, samochód ) organizowanych na terenie gminy Miękinia

-  informacje  o  dostępności  do  psychologa  przyjmującego  w  Gminnym  Punkcie

Konsultacyjnym  w Miękini.

Ponadto w ramach kampanii poruszane był w 2022r. takie  zagadnienia jak :

- Program Profilaktyki Raka Piersi 
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- Profilaktyka chorób cukrzyc

- Profilaktyka rada szyjki macicy 

-  Rozpoczęto  inwestycję  w  edukację  i  zdrowie  mieszkańców  w  zakresie  profilaktyki

czerniaka.

-  Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu

pokarmowego  

- Budowanie odporności psychicznej nastolatków

Po  roku  działalności  strony  ilość  osób  obserwujących  wzrosła  z  271  osób  do  437

obserwujących.  Prowadzenie strony będzie nadal kontynuowane w roku 2023.

3. „Karta Dużej Rodziny   -  złóż wniosek i korzystaj z jej uprawnień”

Od maja  2022r. do czerwca  2022 roku  realizowana  była  kampania społeczna „KARTA

DUŻEJ  RODZINY  -  złóż  wniosek  i  korzystaj  z  jej  uprawnień”.  Kampania  ta  była

kontynuacją  kampanii  z  roku  2020  oraz  2021.  Kampania  miała  na  celu  przekazanie

mieszkańcom  gminy  Miękinia  wiedzy  na  temat  Karty Dużej  Rodziny  czyli  jednego

z  instrumentów  polityki  rodzinnej,  którego  celem  jest  wspieranie  budżetów  rodzin

obciążonych kosztami  utrzymania  wielodzietnej  rodziny,  umożliwienie  integracji  dużych

rodzin ze społecznością lokalną oraz podniesienie prestiżu rodzin wielodzietnych. 

Od  początku  maja  2022r.  do  końca  czerwca  2022r.  w  ramach  prowadzonej  kampanii

umieszczono na  profilu  GOPS na portalu  Facebook oraz  na  stronie  internetowej  GOPS

informacje na temat Karty Dużej Rodziny: komu przysługuje prawo do Karty,  na jaki okres,

jakie  profity  mogą  uzyskać  osoby  korzystające  z  Karty,  a  na  terenie  gminy  Miękinia

rozwieszano plakaty oraz dystrybuowano ulotki informacyjne rozpowszechniające wiedzę

o  KDR.  Mieszkańcy  gminy  zainteresowani  uzyskaniem  karty  byli  szczegółowo

informowani  przez  pracownika  GOPS  w  jaki  sposób  można  złożyć  wniosek,  jak  go

wypełnić a także jakie uprawnienia daje posiadanie Kary Dużej Rodziny.

4. „Uzależnienia – pomoc”

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  w  2022  r.  od  maja  do  października

realizował  kampanię  społeczną  pod  nazwą  "Uzależnienia-pomoc",  w  ramach  której

cyklicznie na stronie internetowej GOPS oraz Facebooku pojawiały się artykuły dotyczące
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różnych  uzależnień  oraz  miejsc,  gdzie  można  uzyskać  fachową  pomoc.   Kampania

skierowana  była  do  wszystkich  mieszkańców  Gminy  Miękinia,  a  jej  celem  była

profilaktyka, edukacja i informacja w zakresie szeroko rozumianych uzależnień.

Kampania trwała od kwietnia do października 2022 roku. 

Harmonogram wyglądał następująco:

Maj 2022 - uzależnienie od hazardu oraz od jedzenia bądź niejedzenia

Czerwiec 2022 - uzależnienie od internetu, gier komputerowych

Lipiec 2022 - uzależnienie od zakupów

Sierpień 2022 - uzależnienie od alkoholu

Wrzesień 2022  - uzależnienie od nikotyny

Październik 2022 - uzależnienie od leków i środków psychoaktywnych

III.  PRZYKŁADY  INNYCH  DZIAŁAŃ  PODEJMOWANYCH  PRZEZ

PRACOWNIKÓW  SOCJALNYCH  GMINNEGO  OŚRODEK  POMOCY

SPOŁECZNEJ

1. Działania w związku z programem „Akcja Zima”

Tutejszy  Ośrodek  we  współpracy  ze  Strażą  Gminną  oraz  funkcjonariuszami  Policji

w okresie jesienno-zimowym zwracali się z prośbą o zgłaszania osób, które mogłaby być

narażone  na  wyziębienie,  czy  też  zamarznięcie.   Funkcjonariusze  Policji  sprawdzali

opuszczone budynki oraz inne miejsca, w których mogły znajdować się osoby bezdomne

lub spożywające alkohol. 

W ramach programu nawiązana została  również współpraca z sołtysami oraz lekarzami,

którzy  wskazywali  najbardziej  potrzebujące  osoby  (tj.  osoby  starsze,  samotne,

niepełnosprawne).  Pracownicy  socjalni  rozeznali  sytuację  wszystkich  zgłoszonych  osób,

zaproponowali  pomoc,  udzielili  informacji.  Osoby te  zostały  również  odwiedzone przez

dzielnicowych.

2. Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej 

W roku  2022  nadal  dynamicznie  funkcjonował,  utworzony  w 2017  roku  Klub  Drobnej

Pomocy   Sąsiedzkiej  zrzeszając  osoby,  które  w  ramach  wolontariatu  deklarują  chęć
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niesienia wsparcia  głównie rzeczowego. Do Klubu napływają również informacje na temat

osób,  które  pomocy    potrzebują.  Działania  podejmowane  przez  Klub  usprawniają

przekazywanie rzeczy darczyńców do potrzebujących rodzin, pomagają w budowaniu bazy

opiekunów  dla  osób  starszych.  Celem  Klubu  jest  również   propagowanie  działań

podejmowanych przez GOPS w Miękini na rzecz  mieszkańców, informowanie o projektach

i kampaniach prowadzonych na terenie gminy Miękinia. 

Aktualnie  "KDPS"  na  swoim "facebookowym"  profilu  ma  1,5  tyś  obserwujących  osób

a liczba ta stale się powiększa. 

3. Magazyn  z odzieżą

Przy  GOPS  w  Miękini  od  wielu  lat  działa  magazyn  odzieżowy,  który  na  bieżąco

zaopatrywany  jest  przez  pozyskane  od  darczyńców oraz  sponsorów artykuły  w  postaci

odzieży,  butów,  zabawek,   mebli,  sprzętu  gospodarstwa  domowego  i  wiele  innych

przedmiotów  codziennego  użytku.  Akcje  prowadzone  są  w  sposób  cykliczny  poprzez

ogłoszenia, plakaty zachęcające do zbiórki zamieszczane na tablicach ogłoszeń na terenie

Gminy Miękinia, na stronie internetowej tut. Ośrodka, oraz na portalu społecznościowym.

Mieszkańcy Gminy Miękinia znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą korzystać

z ww.  wsparcia nieodpłatnie.  Z magazynu odzieżowego w 2022r. skorzystało ok. 485 osób.

Ponadto dla około 35 rodzin zostały pozyskane meble i sprzęt AGD. Magazyn odzieżowy

zmienił  swoją  siedzibę  i  obecnie  znajduje  się  na  terenie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki

Opadów Komunalnych w Miękini. 

4. Magazyn z żywnością 

W 2022  r.  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  zawarł  umowę z  Bankiem

Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych

w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach realizacji

ww. umowy tutejszy Ośrodek prowadził  magazyn z żywnością dla osób potrzebujących,

znajdujących się w trudnej sytuacji.  

W roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini pozyskał w ilości  3,8 tony

żywności  dla  180  osób  miesięcznie.  Ilość  osób  objęta  pomocą  w  okresie  dystrybucji

wynosiła  257.  W  skład   paczek  żywnościowych   wchodziły  następujące  artykuły
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spożywcze: mleko, makaron,  marchewka z groszkiem, cukier, mielonka wieprzowa, szynka

drobiowa, olej rzepakowy, przecier pomidorowy, powidła śliwkowe, filet z makreli.

Pracownicy  socjalni   zajmowali  się  obsługą  magazynu  żywności  tj.  przy  współpracy

z chętnymi do pomocy mieszkańcami gminy rozładowywali żywność do magazynu, wyda-

wali żywność osobom potrzebującym, prowadzili ewidencję wydanej żywności, rozliczali

żywność, a także byli odpowiedzialni za sprawozdawczość.

5. Lodówki społeczne

Na terenie gminy znajdują się trzy lodówki społeczne: przy siedzibie GOPS w Miękini oraz

przy świetlicach wiejskich w Lutyni  oraz Wilkszynie.  Zamysł  lodówek społecznych jest

bardzo prosty: masz za dużo jedzenia - włóż je do lodówki, potrzebujesz jedzenia - czeka

ono na Ciebie w lodówce społecznej. Korzystać z nich mogą wszyscy mieszkańcy gminy

Miękinia.  Lodówki są uzupełniane dzięki  współpracy z marketem Dino w Miękini  oraz

Caritas w Miękini, a także dzięki pomocy jaką niosą mieszkańcy gminy Miękinia. Lodówki

społeczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, co świadczy o sensie ich

istnienia.

6. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini w roku 2022 zajmował się zapewnieniem

pomocy  w  formie  posiłku,  jak  również  w  formie  świadczenia  rzeczowego  w  postaci

produktów żywnościowych lub świadczenia  pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

wszystkim  osobom  jej  potrzebującym  na  podstawie  zapisów  wieloletniego  rządowego

programu „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023 oraz uchwały Nr IV/30/2019

Rady Gminy Miękinia z dnia 25.01.2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu

osłonowego  w  zakresie  dożywiania  uczniów,  dzieci,  osób  starszych

i  niepełnosprawnych  w  ramach  wieloletniego  programu  rządowego  „Posiłek  w  szkole

i w domu” na lata 2019-2023, 

Pomoc została udzielona w szczególności:

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
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osobom  i  rodzinom  znajdującym  się  w  sytuacjach  wymienionych  w  art.  7  ustawy

o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program składa się z trzech modułów.  Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do

dzieci    i  młodzieży.  Drugi  to  pomoc  adresowana  do  osób  starszych,  a  trzeci  zakłada

doposażenie  i poprawę standardu już działających stołówek lub doposażenie tych, które nie

działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie

adaptacji  i  wyposażenia  pomieszczeń  przeznaczonych  do  spożywania  posiłków,  czyli

jadalni. 

Na terenie  gminy Miękinia  program realizowany był  przy  współudziale  szkół,  żłobków

i przedszkoli. Programem zostało objętych 56 osób na kwotę 8775zł w tym: 

- pomoc w formie ciepłego posiłku przyznano 10 dzieciom (7 uczniom szkół podstawowych

oraz     3 przedszkolakom)  z 6-ciu rodzin. W roku 2022r. wydano 781 obiadów na łączną

kwotę 4207zł,

- 2 osoby skorzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności na łączną

kwotę 300 zł

- 44 osobom (tj.44 rodziny a w nich 46 osób) przyznano decyzją świadczenie rzeczowe

w postaci produktów żywnościowych (paczka świąteczna) na łączną kwotę 4268zł.

W roku 2022 łączny koszt realizacji Programu wyniósł 8775zł z czego wysokość dotacji

wynosiła 5528zł a udział środków własnych to 3247zł.

7.Program „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Solidarnościowy  Korpus  Wsparcia  Seniorów  został  uruchomiony  w  2020r.   Celem

programu  było  niesienie  pomocy  osobom  starszym  i  potrzebującym  w  trudnym  czasie

pandemii.  Program był  kontynuowany w roku 2021 oraz 2022.  W roku 2022 głównym

celem  Korpusu  Wsparcia  Seniorów  było  zapewnienie  możliwości  bezpiecznego

funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy

pomiędzy  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  organizacjami  pozarządowymi

skupiającymi  środowiska  młodzieżowe,  a  także  wolontariuszami  tworząc  lokalne

partnerstwa. 

W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów w roku 2022 mogły być realizowane dwa moduły

działań:
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Moduł  I,  którego  celem było  zapewnienie  wsparcia  seniorom w wieku  65  lat  i  więcej

poprzez  świadczenie  usług  w  zakresie  określonym  w  programie,  wynikających

z  rozeznanych  potrzeb  na  terenie  danej  gminy  (np.  dostarczenie  zakupów,  zgodnie  ze

wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym

artykuły spożywcze, środków higieny osobistej, wyprowadzenie psa, pomoc w załatwieniu

spraw urzędowych, pomoc w skontaktowaniu się z placówką służby zdrowia). 

Moduł  II,  którego  celem była  poprawa  bezpieczeństwa  oraz  możliwości  samodzielnego

funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do

„opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. 

W gminie  Miękinia  w  roku  2022  nie  był  realizowany  moduł  II.  W ramach  modułu  I

pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  nie  odebrali  żadnych

zgłoszeń od osób starszych   oczekujących pomocy w ramach programu.  Pracownicy GOPS

w Miękini pozostają   w gotowości do niesienia pomocy seniorom. Oprócz pracowników

GOPS chęć pomocy osobom starszym deklaruje 14 osób. Osoby te najczęściej wykazują

chęć  zrobienia  i  dostarczenia  zakupów  oraz  wychodzenia  z  psem  na  spacer.   Do

wykonywania  zadań  w  ramach  “Korpusu  Wsparcia  Seniora”  zadysponowano

4 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini. Trzech pracowników

socjalnych  odpowiada  za  zgłoszenia  i  udzielenie  niezbędnej  pomocy

a 1 pracownik za obsługę aplikacji CAS pod względem raportowania sytuacji na terenie

Gminy  Miękinia,  jak  również  za  udzielanie  pracownikom  socjalnym  informacji

o zgłoszeniach od seniorów. W roku 2022 wysokość środków wydatkowanych na realizację

„Korpusu  Wsparcia  Seniora"  wynosi  0zł.  W chwili  obecnej  na  terenie  gminy  Miękinia

wprowadzany  jest  Moduł  II  programu,  moduł  I  będzie  realizowany  w  ramach  zadań

własnych GOPS przez pracowników tut. Ośrodka, a w razie potrzeby także dzięki pomocy

wolontariuszy i pomocy sąsiedzkiej.   

8. Darmowa Rehabilitacja w ramach NFZ 

2022  rok  był  kolejnym,  w  którym  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini

realizował we współpracy z EURO – MED bezpłatną rehabilitację w warunkach domowych

dla  mieszkańców  gminy  Miękinia.  Z  rehabilitacji  korzystają  mieszkańcy  gminy,  którzy

12



legitymują  się  znacznym  stopniem  niepełnosprawności.  Wizyty  terapeutyczne  obejmują

m.in.: ćwiczenia indywidualne z pacjentem, ćwiczenia neurofizjologiczne, masaż leczniczy,

elektroterapię i laseroterapię.  Z darmowej rehabilitacji w ramach NFZ skorzystało 19 osób.

Aby  skorzystać  z  darmowej  rehabilitacji  należało  przedstawić  skierowanie  lekarza

pierwszego  kontaktu  opatrzone  właściwym  kodem  chorobowym,  orzeczenie  o  stopniu

niepełnosprawności oraz historię leczenia w EURO MED. 

9. Osobisty Asystent Osoby Niepełnosprawnej

W 2022r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini  realizował projekt Asystenta

osobistego osoby niepełnosprawnej. Projekt finansowany był ze środków Gminy Miękinia

a  zadanie realizowane było przez Fundację Eudajmonia. 

Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznano łącznie ośmiu osobom dorosłym

i jednemu dziecku. 

Asystent osoby niepełnosprawnej pomagał m.in.:

-  w  przemieszczaniu  się  w  wybrane  miejsce  w  celu  załatwienia  spraw  urzędowych,

związanych ze zdrowiem itp.;

- załatwianiu spraw codziennych, zrobieniu zakupów, wyjściu na spacer itp.;

- korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej;

- korzystaniu z różnych źródeł informacji, w czytaniu, prowadzeniu korespondencji;

-  w  wykonywaniu  innych  podstawowych  czynności  dnia  codziennego,  niezbędnych  do

aktywnego funkcjonowania społecznego zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej i/lub

jej najbliższego otoczenia.

Kto mógł skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

- osoba dorosła legitymująca się orzeczeniem o znacznym/ umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności

- dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału

na co dzień dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Monitoring  realizacji  projektu  odbywał  się  poprzez  comiesięczne  spotkaniach

przedstawicieli  Eudajmonii  oraz  GOPS  w  Miękini,  w  czasie  których  omawiana  była

sytuacja osób, które otrzymywały pomoc Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.  
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10. Weryfikacja rodzin z dziećmi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini przy współpracy z sołtysami, szkołami,

przychodniami,  kuratorami,  położnymi  prowadził  działania  na  rzecz  rodzin  z  dziećmi,

w których:

- istniało prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia dzieci, rodzin

- było podejrzenie stosowania przemocy

- był nadużywany alkohol lub inne środki odurzające

- incydentalnie, bądź chronicznie niezaspokajane są potrzeby dziecka.

Działaniami objęto 12 rodzin z terenu gminy Miękinia 

11. Baza osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych

W  związku  z  problemem  starzejącego  się  społeczeństwa  z  roku  na  rok  rośnie

zapotrzebowanie na pomoc w formie usług opiekuńczych. Do tut. Ośrodka zgłasza się coraz

więcej  osób,  które  szukają   wsparcia  w codziennym funkcjonowaniu  dla  siebie  lub  dla

swoich rodziców bądź innych członków rodziny. W celu zapewnienia mieszkańcom gminy

wsparcia oraz świadczenia pomocy w szybki i rzetelny sposób szybko  Ośrodek Pomocy

Społecznej  od kilku lat tworzy  bazę osób, które chcą świadczyć pomoc osobom starszym,

chorym bądź potrzebującym wsparcia z innych przyczyn  poprzez zakupy, pomoc w pracach

wynikających z dnia codziennego, wsparcie w toalecie codziennej, czy po prostu obecność,

rozmowę  i dotrzymanie towarzystwa.   

Końcem roku 2022 baza  chętnych do niesienia pomocy wynosiła 13 osób. Każda z tych

osób  wypełniła  kwestionariusz  wprowadzając  swoje  dane,  zgodę  na  ich  podtrzymanie,

numer kontaktowy oraz zakres usług jakie może świadczyć i  teren jaki  ta  pomoc może

obowiązywać. 

Celem bazy jest ułatwienie kontaktu pomiędzy dwoma stronami - osobami potrzebującymi

a osobami świadczącymi pomoc.

W roku 2022r.  z pomocy  opiekunek których dane znajdują się w bazie GOPS skorzystało

7 rodzin. 
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12.  Pomoc w formie usług opiekuńczych oraz zapewnienie całodobowej opieki  w DPS

Rada  Gminy  Miękinia  w  dniu  29.12.2010r.  podjęła  uchwałę  w  sprawie  szczegółowych

warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi

opiekuńcze,  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od

opłat oraz trybu ich pobierania.

Zgodnie  z  Uchwałą   dotyczącą  odpłatności  za  świadczone  usługi  opiekuńcze  koszt

1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2% najniższej emerytury brutto

ogłoszonej przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.

Wysokość  odpłatności  za  usługi  zależy  od  indywidualnej  sytuacji  materialnej  osoby

samotnej i samotnie gospodarującej  oraz  od dochodu na członka rodziny w rodzinie.

Do  zadań  gminy  należy  również  zapewnienie  całodobowej  opieki  osobom,  które  tego

potrzebują, poprzez zapewnienie im opieki w Domach Pomocy Społecznej. Z takiej formy

pomocy korzystała 1 osoba, które przebywała w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Koszt pobytu tych osób w  DPS dofinansowany jest z budżetu gminy. Dla 1 osoby opłacono

pobyt  w  domu  pomocy  społecznej  na  kwotę  37768,59   zł,  co  miesięcznie  daje  kwotę

3147,38 zł

W roku 2022 usługi opiekuńcze realizowane były w ramach prac społecznie użytecznych.

Z pomocy skorzystały dwie osoby.     .

13. Koordynator do spraw dostępności

Od 30 września  2020 roku w GOPS funkcjonuje  zespół  roboczy do spraw dostępności

architektonicznej,  cyfrowej i  informacyjno-komunikacyjnej w tym koordynator do spraw

dostępności. Zadania koordynatora to:

-  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie

i usługach jakie świadczy,

- tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji.

 W 2022 roku koordynator skontaktował się z firmą będącą wykonawcą strony internetowej

Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  w  celu  pozyskania  informacji

o zgodności strony internetowej z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA. W wiatrołapie
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budynku został zmieniony plan pomieszczeń z opisem realizowanych zadań, w celu ułatwie-

nia poruszania się po budynku. 

14. Współpraca środowiskowa i instytucjonalna

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  celu  podniesienia  skuteczności  swoich  działań

współpracuje z :

 Urzędem Gminy

 Jednostkami oświatowymi

 Sołtysami

 Policją

 Prokuraturą

 Sądem

 Powiatowymi Urzędami Pracy

 Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy

 Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej

 Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim

 Samorządowym Ośrodkiem Kultury

 Samorządowym Zespołem Oświaty

 Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej ( OPS, PCPR, DOPS)

 Kościołem

 Służbą zdrowia

 Strażą Gminną 

 Fundacją Eudajmonia

 Grupą medyczną EURO – MED  

 Żandarmerią Wojskową 

 Zakładami Karnymi 

 Nadleśnictwem w Miękini

 Zawiązkiem Harcerstwa Polskiego 

 Ochotniczą Strażą Pożarną 

 Państwową Strażą Pożarną
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oraz innymi instytucjami bezpośrednio lub pośrednio działając na rzecz mieszkańców gmi-

ny.

15. Punkt mediacyjny oraz Gminny Punkt Konsultacyjny  

Punkt Mediacyjny, który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini,

proponuje  mieszkańcom Gminy  Miękinia  wstępną  pomoc  w  rozwiązywaniu  konfliktów

rodzinnych w drodze mediacji prowadzonej przez bezstronnego mediatora.

Mediacja może dotyczyć takich spraw jak:

 Uzgodnienie warunków opieki nad dziećmi, kosztów utrzymania dzieci.

 Uzgodnienie warunków opieki nad chorymi lub starszymi członkami rodziny.

  Ustalenie zasad korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

 Podjęcie ostatecznej decyzji co do rozstania lub pozostania w związku małżeńskim.

 Inne  sprawy  sporne,  dotyczące  konfliktów  w  rodzinie  zgodnie  z  zadaniami

realizowanymi przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini.

Pomoc oferowana przez Punkt Mediacyjny przy GOPS w Miękini ma charakter konsultacji

wspomagającej  funkcjonowanie rodzin. 

Przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  działa  Gminny  Punkt

Konsultacyjny, w którym mieszkańcy gminy Miękinia mogli skorzystać z bezpłatnych porad

psychologów, terapeuty do spraw uzależnień a także z nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku

2022r. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 560 osób.

16. Strona internetowa GOPS

W roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini  rozpowszechniał wszelkie

informacje  dotyczące  działań  podejmowanych  przez  tut.  Ośrodek,  komunikaty,  czy  też

wszelkie  informacje  dotyczące  wydarzeń  dotyczących  mieszkańców  gminy  Miękina  za

pośrednictwem własnej strony internetowej www.gops.miekinia.pl.

Ponadto informacje na temat pracy tut. Ośrodka i podejmowanych działań zamieszczane są

na  portalu  społecznościowym  Facebook:  https://www.facebook.com/Gminny-O

%C5%9Brodek-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Mi%C4%99kini-146589502171346/ .
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17. Prace społecznie-użyteczne

Na  podstawie  wniosku  Wójta  Gminy  Miękinia  w  sprawie  organizacji  prac  społecznie-

użytecznych od dnia  01 marca 2022 roku do 30 listopada 2022 roku osoby bezrobotne

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywały prace społecznie użyteczne na

terenie gminy. Prace społecznie użyteczne zorganizowano dla 15 osób. W ciągu roku prace

były wykonywane przez11 osób z terenu Gminy Miękinia. Na pozostałe wolne miejsca nie

udało  się  znaleźć  osób  chętnych  do  wykonywania  prac.   Głównym celem powyższego

programu była poprawa sytuacji  na rynku pracy osób bezrobotnych.  Prace refundowane

były częściowo (60%) przez Powiatowy Urząd Pracy oraz ze środków Gminy Miękinia.

Zgodnie  z  zawartym  pomiędzy  Powiatem  Średzkim  a  Gminą  Miękinia  porozumieniem

tygodniowa norma czasu pracy dla wykonujących prace społecznie użyteczne wynosi 10

godzin, miesięczna zaś 40 godzin. Do podstawowych obowiązków wykonujących prace jest

utrzymanie czystości  na terenie  wybranych miejscowości  w szczególności:  przystanków,

placów  zabaw,  boisk,  terenów  przy  świetlicach  wiejskich  oraz  wykonywanie  usługi

opiekuńczych  u  mieszkańców  Gminy  Miękinia.   Dodatkowo  osoby  wykonujące  prace

społecznie użyteczne brały aktywny udział w pracach wykonywanych na rzecz wsi. 

W 2022r. stawka świadczenia pieniężnego za 1 godzinę pracy wynosiła 9,00 złotych a od

01.06.2022 wzrosła do kwoty 9,50 złotych za 1 godzinę pracy.

W  roku  2023  realizacja  prac  społecznie-użytecznych  będzie  kontynuowana  od  dnia

01.03.2023 r. przez okres 10 miesięcy.

 

 18. Program STRATEGOR

W 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował udział w programie Fundacji

Polskiej  Akademii  Nauk  w  Gorzowie  Wielkopolskim,  którego  celem jest   opracowanie

narzędzia  do  programowania  strategicznego  w  obszarze  przeciwdziałania  ubóstwu

i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

w  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja. Rozwój, Osi Priorytetowej II. Do programu

przystąpiono w grudniu 2021r. 
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Pracownicy  biorący  udział  w  programie  odbyli  cykl  spotkań  szkoleniowych  z  zakresu

tworzenia strategii.  Ponadto w ranach udziału w programie tut.  Ośrodek otrzymał raport

z  oceny jakościowej  strategii  rozwiązywania problemów społecznych (SRPS) w Gminie

Miękinia. Obszary poddane analizie : 

- Dostępność i forma SRPS

- Metodyka prac na SRPS, potencjał i zasoby wykorzystane przy tworzeniu SRPS

- Partycypacja społeczna / konsultacje społeczne

- Spójność SRPS z dokumentami strategicznymi

- Diagnoza problemów społecznych

- Analiza strategiczna SRPS

- Misja, wizja i cele SRPS

- Działania / zadania / programy

Raport  obejmuje  zalecenia  i  rekomendacje  dla  gminy  dotyczące  prawidłowego

przygotowania  lub  zaktualizowania  poszczególnych  części  strategii  zgodnie

z Podręcznikiem Metodycznym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

V. WYNAGRODZENIE ZA  SPRAWOWANIE  OPIEKUNA PRAWNEGO

Wynagrodzenie  należne  opiekunowi  prawnemu  z  tytułu  sprawowania  opieki  jest

świadczeniem  pieniężnym  z  pomocy  społecznej.  Mimo,  że  wypłata  świadczenia  jest

w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia

spod  obowiązywania  przepisów  mówiących  o  postępowaniu  w  ramach  przyznania

świadczenia  z  pomocy  społecznej,  zatem  aktem  prawnym  regulującym  postępowanie

w  sprawie  jest  ustawa  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy  społecznej.  Przedmiotowe

wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wypłacenie wynagrodzenia za

sprawowanie  opieki  należy  do zadań zleconych z  administracji  rządowej  realizowanych

przez gminę. Środki na realizacje tego zadania zapewnia budżet państwa. 

Na podstawie art.179  §  1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks  rodzinny i opiekuńczy

(Dz.U. z 2020 r., poz 1359 ze zm.) oraz art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej

z  dnia  12  marca  2004  r.  (Dz.U.  Z  2021  poz.2268  ze  zm.)  Gminny  Ośrodek  Pomocy

Społecznej  w  roku  2022  wypłacił  wynagrodzenia  trzem  opiekunom  81  świadczeń  za

sprawowanie opieki na łączną kwotę 21120zł. 
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VI. KONTROLA ZARZĄDCZA 

Zgodnie  z  definicją  legalną,  kontrola  zarządcza  to  ogół  działań  podejmowanych  dla

zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny

i terminowy.  Interpretując tą definicję warto powtórzyć zatem, że kontrola zarządcza to

ogół  działań  zarządczych  w  jednostce  zorientowanych  na  osiągnięcie  celów  i  zadań

organizacji.  Zapewnienie  osiągnięcia  celów  i  zadań  oznacza  nacisk  na  skuteczność

działania. W myśl powyższej definicji cele organizacji mają być osiągnięte w sposób: 

-  zgodny z prawem, 

- efektywny, co oznacza zapewnienie najlepszej możliwej relacji pomiędzy ponoszonymi

nakładami i osiąganymi efektami, 

-  oszczędny,  co  oznacza  zapewnienie  najniższego  możliwego  kosztu  realizacji  celów

i zadania przy założeniu odpowiedniej jakości wykonania, 

-  terminowy,  co oznacza wykonanie  celów i  zadań w odpowiednim czasie  bez  wzrostu

nakładów lub utraty jakości. 

Dyrektor w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli

zarządczej  i  jej  poszczególnych  elementów.  W  celu  prawidłowej  realizacji  kontroli

zarządczej  Dyrektor  GOPS w Miękini  powołał  zespół  ds.  kontroli  zarządczej.  W skład

zespołu wchodzi  czterech pracowników zatrudnionych w tutejszym Ośrodku na różnych

stanowiskach. Zróżnicowanie stanowisk pracy zajmowanych przez członków zespołu ma na

celu      opracowanie  listy  ryzyk  uwzględniającej  problemy  pojawiające  w  związku

z realizacją wszystkich zadań Ośrodka. Zespół ds. kontroli zarządczej przeprowadza analizę

występujących w jednostce ryzyk                i na jej podstawie opracowuje plan ryzyk na

następny rok.  Każdy pracownik ma prawo zgłosić ryzyko, które powinno w jego opinii

zostać ujęte   w wyżej wspomnianej liście.  Członkowie wyżej wspomnianego zespołu po

zakończeniu roku kalendarzowego oceniają stan kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Miękini. Wszyscy pracownicy tutejszego Ośrodka są zobowiązani do

przekazywania Dyrektorowi informacji, mających wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli

zarządczej.  Na  podstawie  uzyskanych  od  pracowników  informacji  Dyrektor  Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini  w razie potrzeby podejmuje środki zaradcze wobec

wszelkich  zaobserwowanych  problemów  w  funkcjonowaniu  kontroli  zarządczej,

w  szczególności  poprzez  zmianę  i  aktualizację  funkcjonujących  w  Ośrodku  procedur

i regulaminów.  Co najmniej raz w roku, przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli
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zarządczej. Samoocena stanowi źródło informacji o stanie kontroli zarządczej. Dodatkowo

w  ramach  kontroli  zarządczej  wdrożono  system  kontroli  wewnętrznej  prowadzonej  na

podstawie  harmonogramu  ustalanego  na  rok  kalendarzowy.  W  Ośrodku  raz  w  roku

przeprowadza się kontrolę krzyżową na wszystkich stanowiskach. 

Szczególnie  istotnym  elementem  kontroli  zarządczej  jest  Kodeks  Etyczny  przyjęty

odrębnym  zarządzeniem  Kierownika  Ośrodka.  Pracownicy  zatrudnieni  w  tutejszym

Ośrodku zostali zapoznani z Kodeksem Etycznym, w codziennej pracy przestrzegają jego

postanowień.  Pracownicy  Ośrodka  oceniają  Kodeks  Etyki  w  miesiącach  czerwcu  oraz

grudniu. W celu oceny Kodeksu opracowano anonimową ankietę.

Dyrektor  przeprowadza  okresowe  oceny  wszystkich  pracowników  zatrudnionych

w  Ośrodku.  Oceny  okresowe  pracowników  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Miękini mają na celu   wartościowanie postaw pracowników, cech osobowych, zachowań,

poziomu  wykonywanych  zadań  istotnych  z  punktu  widzenia  ustalonych  celów i  misji.

Rekrutacja nowych pracowników prowadzona jest w formie otwartego naboru  kandydatów

na wolne stanowisko. W celu wyboru najlepszego kandydata Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Miękini powołuje komisję rekrutacyjną. 

W  ramach  kontroli  zarządczej  Dyrektor  Ośrodka  wprowadził  szereg  procedur

wewnętrznych. Rejestr procedur jest aktualizowany na bieżąco i ogólnie dostępny na stronie

internetowej w zakładce kontrola zarządcza.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Miękinia Dyrektor tut. Ośrodka w styczniu 2023r.

Złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022r. 

VII. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Strategia  rozwiązywania  problemów  społecznych  jest  wyrazem  zintegrowanego

planowania społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania

wyznaczonych  celów  poprzez  sterowanie  procesem  rozwoju,  integracji,  polityki

społecznej. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miękinia

na  lata  2021-2026  jest  długookresowym  dokumentem  planistycznym  uwzględniającym

program pomocy społecznej   i  projekty,  które  zostały  przyjęte  do  realizacji,  bądź  będą

przyjęte w późniejszym terminie. Strategia uwzględnia w szczególności programy pomocy

społecznej,  które  mają  na  celu  wspieranie  grup  szczególnego  ryzyka  prowadząc  do  ich
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integracji oraz stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Gminy Miękinia. Gminna Strategia

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miękinia  jest zgodna    z założeniami

polityki państwa, ustaw kompetencyjnych nakładających na organy administracji rządowej

i  samorządowej  określone  obowiązki,  a  także  dokumentami  strategicznymi  spójnymi

i  zgodnymi z  zadaniami nałożonymi na gminę w zakresie  polityki  społecznej.  Strategia

Gminy  Miękinia  na  lata  2021  -  2026r.  zakłada  stworzenie  coraz  lepszych  warunków,

przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Monitoring Strategii

powinien  być  realizowany  systematycznie  w  oparciu  o  sprawozdawczość  instytucji

zaangażowanych  w  realizację  działań.  Monitoring  dostarczy  materiałów  do  ewaluacji

strategii.  Ewaluacja  zaś  pozwala  na  ocenę  realizacji  Strategii  wg  przyjętych  kryteriów

(skuteczności,  efektywności,  odpowiedniości,  użyteczności  oraz  długotrwałości  –

perspektywiczności),  a  także  poprzez  mierzalność  wskaźników.  Zadania  zapisane

w  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2021-2026

realizowane były w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  na bieżąco. Na bieżąco także

prowadzono  ewaluację  zadań  zapisanych  w  strategii  porównując  je  z  wykonaną  przez

Gminny  Ośrodek  Pomocy  w  Miękini  i  inne  instytucje  pracą.  Sprawozdanie

z  realizacji  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych   i  Programu  Wspierania

Rodziny przedstawiano co roku na posiedzeniach komisji Rady Gminy.  

Obszary  problemów  objęte  pomocą  socjalną  zgodnie  z  Ustawą  o  pomocy  społecznej:

Ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka

choroba,potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, ochrona macierzyństwa  lub wielodzietności,

bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji

cudzoziemców,  którzy  otrzymali  status  uchodźcy  lub  ochronę  uzupełniającą,   trudności

w  przystosowaniu  się  do  życia  po  zwolnieniu   z  zakładu  karnego,  alkoholizm  lub

narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Monitoring  realizacji  Strategii  Gminy  Miękinia  na  lata  2021  -  2026  prowadzony  jest

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini.  Strategia  Gminy  jest  dokumentem

otwartym  i  długofalowym.  Podlega  ewaluacji  i  monitoringowi  w  zależności

od  występujących  potrzeb  rozpoznawanych  i  ustalanych  przez  podmioty  zajmujące  się

problemami  rodziny.  Monitoring  oraz  ewaluacja  strategii  Gminy  Miękinia

odbywają  się  poprzez  gromadzenie,  analizę  i  interpretację  danych.  Monitoring
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ten  polegać  będzie  również  na  stałej  obserwacji  realizacji  wyznaczonych  celów,

przygotowaniu  informacji  dotyczących  realizacji  poszczególnych  działań  oraz

badaniu  ilościowych  i  jakościowych  zmian  wybranych  wskaźników.  Dane  ilościowe

wskazywane są w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych.       

 Monitoring  Strategii  Gminy  Miękinia  przeprowadzany  jest  cyklicznie,  raz  w  miesiącu

podczas  spotkań  kadry  pracowniczej  a  jego  przeprowadzenie  zapisane  jest

w sporządzanym w trakcie spotkania protokole.                                

Wskaźniki realizacji zadań:

- Liczba rodzin usamodzielnionych w wyniku działań pracowników socjalnych.

- Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia specjalistów

- Liczba osób objętych pracami społeczno – użytecznymi

- Liczba imprez, festynów , konkursów , rodzaj prowadzonych kół zainteresowań

- Liczba rodzin objętych monitoringiem z powodu: bezradności w rodzinie,

alkoholizmu, przemocy, narkomanii,

-Liczba rodzin objętych asystenturą

- Liczba rodzin w kryzysie korzystających z poradnictwa rodzinnego,

psychologicznego, prawnego

- Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych

- Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

- Liczba osób korzystających z pomocy społecznej (z powodu ubóstwa,

niepełnosprawności, długotrwałej choroby, po opuszczeniu zakładu karnego)

- Liczba osób bezrobotnych

- Liczba zrealizowanych kampanii i projektów 

VIII.  REALIZACJA  ZADAŃ  WYNIKAJĄCYCH  Z  ZAPISÓW  USTAWY

O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini realizuje zadania, które wynikają z ustawy

o przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
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W ramach powyższych zapisów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini w 2022

roku podejmował następujące działania:

1. Członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  uczestniczyli  w  realizacji  kampanii

społecznych  i  projektów socjalnych,  tj.  „Akcja  Zima”  czy  „Bezpieczny  senior”,

których celem było  nie  tylko  zapewnienie  bezpieczeństwa osobom starszym,  ale

również podniesienie świadomości osób starszych z zakresu szeroko rozumianego

bezpieczeństwa. 

2. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, przedstawiciele GOPS pełnią w nim

funkcje przewodniczącej, wiceprzewodniczącej oraz sekretarza.

3. Uczestnictwo  w  Grupach  Roboczych  i  czynny  udział  w  posiedzeniach  Grup

Roboczych.

4. Podejmowanie  działań  w  rodzinach  zagrożonych  wystąpieniem  przemocy

w rodzinie, szczególnie w rodzinach, w których wychowują się małoletnie dzieci:

współpraca  z placówkami  oświatowymi,  psychologiem  z  Gminnego  Punktu

Konsultacyjnego,  zgłaszanie  sytuacji  małoletnich  do  Sądu,  współpraca

z dzielnicowymi z Posterunku Policji  w Miękini,  kierowanie rodzin na warsztaty

umiejętności rodzicielskich, do psychologa.

5. Uruchamianie procedur mających na celu zatrzymanie przemocy w rodzinach, m.in.

procedury „Niebieskie Karty”.

6. Zapewnienie  wsparcia  merytorycznego,  socjalnego  i  rodzinnego,  w  ramach

nieodpłatnych porad prawnych wsparcia prawnego, a w ramach Gminnego Punktu

Konsultacyjnego w Miękini również wsparcia terapeuty uzależnień i psychologa. W

2022 roku ze wsparcia socjalnego skorzystało 110 osób, ze wsparcia pedagogicznego

skorzystały 93 osoby. Ze wsparcia psychologa skorzystały 102 osoby, w tym 29 osób

dotkniętych przemocą w rodzinie, odbyło się 315 porad z terapeutą uzależnień dla

104 osób stosujących przemoc w rodzinie. Z nieodpłatnego punktu pomocy prawnej

skorzystało 110 osób.

7. Ścisła współpraca z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Uzależnień w Miękini: udział w posiedzeniach Komisji, podejmowanie działań wo-

bec osób, które stosują przemoc w rodzinie i jest prawdopodobieństwo nadużywania

przez nich alkoholu lub/i substancji psychoaktywnych, tj. kierowanie osoby, co, do

której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie oraz istnieje prawdopodo-
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bieństw nadużywania przez nią alkoholu lub substancji psychoaktywnych na lecze-

nie odwykowe.

8. Ocena  ryzyka  występowania  przemocy  w  rodzinie  wobec  dzieci,  w  rodzinach,

których  prowadzona  jest  procedura  „Niebieskie  Karty”  oraz  przekazywanie

informacji  do  Sądu  o  sytuacji  małoletnich  dzieci  w  rodzinach  zagrożonych

przemocą. 

9. Organizacja  i  umożliwienie  korzystania  z  Ośrodków Interwencji  Kryzysowej  dla

osób, co, do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie.

10. Monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

11. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy, jej  przejawów i form

oraz  wrażliwości  społecznej  na  występowanie  przemocy  w  kręgu  lokalnym  czy

rodzinnym poprzez coroczne kampanie społeczne oraz projekty socjalne. W 2022

roku prowadzone były kapanie edukacyjne tj. „Uzależnienia – pomoc”, „Dziecko w

rozwodzie”, „Porozmawiajmy o depresji” czy „Nie bądź małpą! Usłysz! Zauważ!

Mów!”.  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Miękini  realizował  kampanię

społeczną  i  projekt  socjalny  pn.  „Bezpieczny  senior”.  Ww.  projekty  i  kampanie

zostaną szerzej opisane w dalszej części sprawozdania. 

12. Publikowanie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini oraz

Urzędu Miasta Miękinia informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób

uwikłanych w zjawisko przemocy domowej.

13. Organizacja  szkoleń  grup  zawodowych  z  obszaru  przeciwdziałania  przemocy

w rodzinie  dla  potrzeb  współpracy  w  Grupach  Roboczych  i  Zespole

Interdyscyplinarnym. 

14. Działalność  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy

w  Rodzinie,  którego  obsługą  administracyjno  –  techniczną  zajmuje  się

przedstawiciel GOPS. 

Przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  funkcjonuje  Zespół

Interdyscyplinarny,  który  został  powołany  przez  Wójta  Gminy  Miękinia  w  2011  roku.

Zespół  Interdyscyplinarny  podejmuje  działania  w  oparciu  o  ustawę  o  przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026, Plan Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na
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okres 1 październik 2022 – 31 wrzesień 2023 oraz Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego

w Miękini. 

W  ramach  powyższych  zapisów  ustawy,  Programu,  Planu  i  Regulaminu  Zespół

Interdyscyplinarny w Miękini w 2022 roku podejmował następujące działania:

1. Zwoływanie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, na których diagnozowane są

sytuacje  rodzin  zagrożonych  przemocą  oraz  rodzin,  w  których  prowadzona  jest

procedura „Niebieskie Karty”.

2. Podejmowanie interdyscyplinarnych działań wobec osób, które swoim zachowaniem

stwarzają zagrożenie dla siebie oraz innych.

3. Powoływanie Grup Roboczych.

4. Monitorowanie podejmowanych działań przez Grupy Robocze.

5. Kierowanie do programu edukacyjno – korekcyjnego osób, wobec których istnieje

podejrzenie,  że stosują przemoc w rodzinie,  który realizowany jest i  prowadzony

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej. 

6. Zawiadamianie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

7. Zgłaszanie  do  Sądu  Rodzinnego  sytuacji  rodzin,  w  których  wychowują  się

małoletnie dzieci. 

8. Rozpowszechnianie informacji o aktualnych miejscach udzielania pomocy osobom

doświadczającym  przemocy  w  rodzinie  oraz  osobom  stosującym  przemoc

w rodzinie.

9. Realizacja  interdyscyplinarnych  kampanii  oraz  projektów,  mających  na  celu

edukację w obszarze przemocy w rodzinie.

10. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie poprzez coroczne sprawozdania.

W 2022 roku w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Miękini wchodzili przedstawiciele

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini, przedstawiciele: Zespołów Szkolno –

Przedszkolnych  z  terenu  Gminy  Miękinia  i  Publicznego  Żłobka  w Miękini,  organizacji

pozarządowych  tj.  Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci,  Samorządowego  Ośrodka  Kultury

w Miękini, Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej, Sądu Rejonowego w Środzie

Śląskiej, Straży Miejskiej w Miękini, Gminnej Komisji ds.  Profilaktyki i Rozwiązywania
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Problemów Uzależnień w Miękini oraz przedstawiciele Ochrony Zdrowia z terenu Gminy

Miękinia. 

W roku 2022 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz podjęto 77

uchwał  dotyczących  m.in.  powoływania  przez  Przewodniczącą  Zespołu

Interdyscyplinarnego  Grup  Roboczych  na  rzecz  rodzin,  w  których  występuje  zjawisko

przemocy  w  rodzinie  oraz  uchwał  powołujących  i  odwołujących  członków  Grup

Roboczych.

Do  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  Miękini  w  roku  2022  wpłynęło  45  formularzy

„Niebieska  Karta  –  A”.  17  procedur  zostało  wszczętych  prze  pracowników socjalnych,

3  przez  pracowników  oświaty,  1  przez  przedstawiciela  ochrony  zdrowia,  a pozostałe

24 przez przedstawicieli policji. W 2022 roku zakończono 47 procedur „Niebieskie Karty”,

6 procedur zostało przekazanych do prowadzenia przez Zespoły Interdyscyplinarne zgodnie

z właściwością miejscową, a w 2023 roku kontynuowanych jest 12 procedur wszczętych

w 2022 roku.

Zespół Interdyscyplinarny w Miękini w 2022 roku złożył 41 zawiadomień o podejrzeniu

popełnienia przestępstwa do Komendy Powiatowej Policji, z czego 3 również do Wydziału

Żandarmerii Wojskowej, 24 osoby zostały zgłoszone do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Miękini, w związku z nadużywaniem alkoholu,

do  Sądu  Rejonowego  w  Środzie  Śląskiej,  III  Wydziału  Rodzinnego  wystosowano  24

informacji o rodzinach, w których prowadzone były procedury „Niebieskie Karty” z prośbą

o wgląd w sytuację małoletnich, a 30 osób, co, do których istnieje podejrzenie, że stosują

przemoc w rodzinie,  zostało  skierowanych do programu korekcyjno –  edukacyjnego do

PCPR. 

W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, Przewodniczący Zespołu powoływał

grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy

w rodzinie.  Zadnia  realizowane  przez  Grupy  Robocze  to  m.in.  diagnozowanie  sytuacji

rodzin,  osób doznających przemocy i  osób od nich  zależnych,  opracowanie  i  realizacja

indywidualnego  planu  pomocy  rodzinie,  monitorowanie  rodzin,  w których  dochodzi  do

przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. 

W okresie  od  stycznia  2022 roku do grudnia  2022 roku w Gminie  Miękinia  powołano

35 grup roboczych, które odbyły w sumie 160 posiedzeń. Grupy Robocze zakończyły pracę

w 32 rodzinach, natomiast  w 12 rodzinach działania Grup Roboczych kontynuowane są

w roku 2023r.
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W skład grup roboczych w 2022 roku wchodzili przedstawiciele: jednostek organizacyjnych

pomocy  społecznej,  gminnej  komisji  ds.  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów

uzależnień, policji,  oświaty, ochrony zdrowia. W skład Grup Roboczych mogą wchodzić

także kuratorzy zawodowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie

przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.  W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę

wojskową stosujących przemoc w rodzinie, w skład grup roboczych mogą wchodzić także

przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. W 2022 roku w składzie 2 Grup Roboczych byli

przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, a w 8 Grupach Roboczych powołani byli kuratorzy

z Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej. 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane były dwie kampanie 

społeczne. 

1. Kampania pn. „Nie bądź małpą! Usłysz! Zauważ! Mów!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini od miesiąca lutego do czerwca 2022 roku 

realizował kampanię pod nazwą „Nie bądź małpą! Usłysz! Zauważ! Mów!”. Kampania 

miała na celu przypomnieć i uświadomić jak ważna jest reakcja otoczenia „świadków 

przemocy” na zachowanie sprawcy, jakie prawa ma „ofiara przemocy” oraz z jakich 

możliwych form pomocy może skorzystać „sprawca przemocy”. Przez cały okres trwania 

kampanii na terenie Gminy Miękinia oraz na stronach internetowych tutejszego Ośrodka 

umieszczane były plakaty oraz ulotki informacyjne o danych teleadresowych instytucji 

pomocowych, jak również linki do artykułów, webinarów, szkoleń i wydarzeń mających na 

celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

2. Kampania pn. „Dziecko w rozwodzie”

Od września  do  października  2022r.  realizowana  była  kampania  społeczna  pn.”Dziecko

w rozwodzie”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini od miesiąca września do

listopada 2020 realizował kampanię pod nazwą „Dziecko w rozwodzie”. Kampania miała na

celu  uświadomienie  krzywdzących  praktyk  rozstających  się  małżeństw,  rodzin  czy

partnerów  wobec  dziecka  oraz  zwrócenie  ich  uwagi  na  jego  potrzeby,  emocjonalne

i  rozwojowe.  Kampania  również  miała  służyć  wzmocnieniu  pozytywnych  strategii
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rozwiązywania konfliktów towarzyszących podczas rozwodu. Podczas trwania kampanii na

stronach  tutejszego  Ośrodka  oraz  podmiotów  współrealizujących  umieszczane  były

informacje dotyczące sytuacji dziecka w rozwodzie oraz informacje o miejscach wsparcia

i pomocy zarówno dla dziecka jak i dla rozwodzących się rodziców. 

3. Kampania 19 dni

Każdego  roku  19  pierwszych  dni  listopada  Zespół  Interdyscyplinarny  w  Miękini,  we

współpracy  z  innymi  organizacjami,  instytucjami,  placówkami  pracującymi  z  dziećmi

i młodzieżą  bierze  udział  w  światowej  kampanii 19  dni  przeciwko  przemocy

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we

wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności,

szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się na szkoleniach o tych

wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

IX. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2022-
2026 

Poniższa tabela przedstawia cele, działania oraz mierniki działań,  które Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej Miękini realizował w 2022 roku na rzecz przeciwdziałania przemocy

w rodzinie zgodnie z założeniami ww. Programu. 

CEL GŁÓWNY

Ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miękinia.

Rozwój specjalistycznej oferty pomocowej dla ofiar przemocy w rodzinie.

Udoskonalenie i wzmacnianie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe 

PROFILAKTYKA 

Cel szczegółowy Działania Mierniki

Diagnoza  i  monitoring
zjawiska  przemocy
w rodzinie  -  skuteczne

Zbieranie informacji i aktualizacja 
danych na temat rozmiarów przemocy 
poprzez coroczne sprawozdania 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Miękini 
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i efektywne  zwalczanie
przemocy w rodzinie

przekazywane przez realizatorów 
Programu 

Monitorowanie rodzin zagrożonych 
zjawiskiem przemocy

przedstawił 
sprawozdanie z 
realizacji Gminnego 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 
2022-2026

Liczba interwencji 
w rodzinach 
zagrożonych 
przemocą - 

Podniesienie 
świadomości i 
wrażliwości społecznej 
na zjawisko przemocy 
w rodzinie - 
kształtowanie i zmiana 
postawy mieszkańców 
wobec przemocy 
w rodzinie

Prowadzenie kampanii społecznych 
i projektów socjalnych

Udostępnianie informacji o formach 
wsparcia i pomocy dla ofiar i świadków 
przemocy w rodzinie
Udostępnianie na stronach internetowych
artykułów oraz informacji dotyczących 
zjawiska przemocy w rodzinie, miejsc 
udzielania wsparcia oraz innych 
materiałów psychoedukacyjnych

Liczba kampanii 
społecznych - 8
Liczba projektów 
socjalnych - 4

Liczba artykułów 
i materiałów 
psychoedukacyjnych
- 27

Zwiększenie dostępności 
i efektywności działań 
profilaktycznych z 
zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Warsztaty kompetencji rodzicielskich dla
rodziców/opiekunów prawnych 
Publikacja artykułów tematycznych 
o zjawisku przemocy – mechanizmach, 
skutkach

Liczba warsztatów - 
1
Liczba artykułów - 
27

WSPÓŁPRACA
Zwiększenie 
kompetencji 
zawodowych osób 
zajmujących się 
przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie - 
zapewnienie 
interdyscyplinarnych 
szkoleń dla służb 
zajmujących się 
problemem przemocy,

Szkolenia grup zawodowych z obszaru 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Warsztaty tematyczne, szkolenia dla kadry 
zajmującej się wspieraniem i pomocą 
ofiarom przemocy

Liczba szkoleń - 3

Liczba warsztatów - 
4

Współpraca pomiędzy 
podmiotami 
realizującymi zadania 
w obszarze 

Spotkania dyskusyjne/posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego

Wdrażanie wewnętrznych procedur 

Liczba paneli –
dyskusyjnych/posied
zeń Zespołu  - 4
Liczba procedur, 
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przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

postępowania w przypadku podejrzenia 
występowania przemocy w instytucjach 
i organizacjach pracujących z rodzinami

wewnętrznych 
przepisów - 38

INTERWENCJA
Zwiększenie
skuteczności  działań
interwencyjnych
i korekcyjnych  wobec
osób  stosujących
przemoc.

Rejestr procedur „Niebieska Karta”
Rejestr Grup Roboczych i rodzin objętych 
wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego 
i Grup Roboczych

Kierowanie do udziału w programach 
korekcyjno – edukacyjnych sprawców 
przemocy w rodzinie

Zawiadamianie organów ścigania

Liczba procedur - 17
Liczba powołanych 
Grup Roboczych  -
47 
Liczba rodzin 
objętych wsparciem 
Zespołu i Grupy 
Roboczej - 41
Liczba osób 
skierowanych do 
programu 
korekcyjno – 
edukacyjnym  - 30 
Liczba zawiadomień
o podejrzeniu 
popełnienia 
przestępstwa - 41

WSPARCIE 
Upowszechnianie 
informacji o formach 
wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą

Udostępnianie bazy danych podmiotów 
realizujących i udzielających pomocy 
i wsparcia na terenie województwa 
dolnośląskiego

Liczba podmiotów 
na terenie Gminy 
Miękinia - 13

Zapewnienie 
kompleksowej pomocy 
członkom rodzin, 
w których występuje 
zjawisko przemocy 
w rodzinie

Prowadzenie Gminnego Punktu 
Konsultacyjnego – wsparcie psychologa, 
terapeuty uzależnień, nieodpłatnej pomocy 
prawnej

Wsparcie pedagogiczne i socjalne

Liczba osób 
korzystających z 
konsultacji z 
psychologiem - 102
Liczba konsultacji z 
terapeutą - 315
Liczba osób 
korzystających  z 
konsultacji z radcą 
prawnym
- 110
Liczba osób 
korzystających ze 
wsparcie 
pedagogicznego – 93
Liczba osób 
korzystających ze 
wsparcia socjalnego 
- 110
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini monitoruje realizację ujętych celów oraz

obszarów działań w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

2022 – 2026 poprzez coroczne sprawozdania wszystkich podmiotów realizujących zadania

określone w Programie. Zgodnie ze sprawozdaniami wszystkie cele zawarte w Programie

realizowane są zgodnie z jego założeniami. 

X. PRAWO DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH FINANSOWANE

ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini w roku 2022 na podstawie art.2 ust.1 pkt.2,

art.54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (Dz.U. 2021r. poz.1285 ze zm.),  w związku z art.8 ust.1 pkt 1

ustawy  z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz.U.  z 2021.poz.2268 ze zm.)

przyznał  prawo  do  bezpłatnych  świadczeń  medycznych  finansowanych  ze  środków

publicznych 10-ciu osobom. 9-ciu osobom odmówiono prawa do bezpłatnych świadczeń

medycznych finansowanych ze środków publicznych w tym trzem osobom ze względu na

przekroczenie  kryterium  dochodowego,  jednej  osobie  z  powodu  ubezpieczenia  przez

Powiatowy  Urząd  Pracy,  pięciu  osobom  z  powodu  braku  możliwości  przeprowadzenia

wywiadu  środowiskowego  lub  odmowy  przeprowadzenia  wywiadu  środowiskowego.

Ponadto  w  przypadku  pięciu  osób  umorzono  postępowanie  ze  względu  na  wycofanie

wniosku przez Stronę bądź z powodu opłacenia należności przez Stronę.

XI.  ŚWIADCZENIA RODZINNE

Od 1 maja 2004 r. funkcjonuje system świadczeń rodzinnych uregulowany ustawą z dnia 28

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do systemu świadczeń rodzinnych zaliczają

się: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu

urodzenia  się  dziecka,  świadczenie  rodzicielskie  oraz  świadczenia  opiekuńcze  –  zasiłek

pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

1. Zasiłek rodzinny 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód

osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest
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dziecko  legitymujące  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem

o  umiarkowanym  albo  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  zasiłek  rodzinny

przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

nie przekracza kwoty 764, 00 zł.  Od 1 stycznia 2016 r.  rodziny, które przekroczył próg

dochodowy nie straciły świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za

złotówkę” ich świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dotyczy to

zasiłku  rodzinnego  i  dodatków  do  niego:  z  tytułu  urodzenia  dziecka,  samotnego

wychowywania  dziecka,  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu

wychowawczego,  wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej,  kształcenia

i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza

miejscem zamieszkania. 

Wysokość zasiłku rodzinnego dla poszczególnych grup wiekowych od 1 listopada 2016 r. 

 95 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

 124 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 

 135 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, 

Wysokości dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

 samotnego wychowywania dziecka 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

miesięcznie

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł. miesięcznie

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 90 zł. powyżej

5 roku życia do ukończenie 24 roku życia 110 zł. miesięcznie

 podjecie  przez  dziecko  nauki  poza  miejscem  zamieszkania  -  dojazdy  69  zł.,

zamieszkanie 113 zł. 

 urodzenie dziecka 1000 zł jednorazowo

 opieka  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu  wychowawczego  400  zł

miesięcznie

 rozpoczęcie roku szkolnego 100 zł jednorazowo w miesiącu wrześniu

Okres zasiłkowy 2021/2022, na który ustalane było prawo do zasiłku rodzinnego, rozpoczął

się 01  listopada 2021r. i kończy się 31 października 2022r.   Natomiast okres zasiłkowy
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2022/2023  rozpoczął  się  1  listopada  2022r.  i  będzie  trwał  do  31  października  2023r.

w  okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  2022 rozpatrzono  380 wniosków i wydano 699

decyzji ustalających prawo do zasiłku rodzinnego z dodatkami, ustalających świadczenia,

ustalających świadczenia nienależnie  nienależnie pobrane oraz zmieniających wysokość

przysługujących świadczeń. 

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. wypłacono: 

 3852 zasiłki rodzinne na kwotę 440917,65 zł. 

 7 dodatków z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 7 000 zł. 

 158  dodatków  z  tyt.  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu

wychowawczego na kwotę 58950,25  zł. 

  249 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 46358,17 zł. 

  375 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę

38913,48 zł. 

 412 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 21525,53 zł. 

  452 dodatki  z  tyt.  podjęcia  przez  dziecko  nauki  w  szkole  poza  miejscem

zamieszkania na kwotę 29674,86 zł. 

 664  dodatki  z  tyt.  wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej  na  kwotę

61056,48 zł. 



2. Świadczenie pielęgnacyjne

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022r.

poz. 615 ze zm.) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2022

r.  do  31  grudnia  2022r.  wynosiła  2119,00  zł  miesięcznie.  Ponadto,  ustawa  określa

mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Postępowania w sprawie zmiany wysokości

świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia

strony, a decyzje będą natychmiast wykonalne. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia

społecznego  będzie  ogłaszał  wysokości  świadczenia  pielęgnacyjnego  na  następny  rok

kalendarzowy w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
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„Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku. W 2022r. wpłynęły 32

nowe wnioski na świadczenie pielęgnacyjne i wypłacono  974 świadczenia pielęgnacyjne na

kwotę  2 062 989,00 zł. 

  opłacono 673 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 392 229,00

zł. 

  opłacono 245 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 46743,00 zł. 



3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

"Becikowe" przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na

jedno  dziecko.  Może  zostać  przyznane  matce  lub  ojcu,  opiekunowi  prawnemu  albo

opiekunowi  faktycznemu  dziecka.  Wniosek  o  jego  wypłatę  składa  się  w  terminie  12

miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego

opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy

od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia

przez dziecko18 roku życia.  

Warunkiem  przyznania  świadczenia  jest  nieprzekroczenie  kryterium  dochodowego

w  kwocie  1922,00  zł.  na  osobę.   W 2022r.  wpłynęło  75  wniosków  ,   przyznano  50

świadczeń.  Wypłacono 50 jednorazowych zapomóg na kwotę 50 000 zł.

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje  on  osobom,  na  których  zgodnie   z  przepisami  ustawy  Kodeks  rodzinny

i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny - czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci –

rodzice,  wnuki  –  dziadkowie,  rodzeństwo)  a  także  współmałżonkom  jeżeli  rezygnują

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej

opieki  nad osobą legitymującą się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

albo orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub

długotrwałej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby  w  związku  ze  znacznie  ograniczoną

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień

opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia,  rehabilitacji  i  edukacji.
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Kwota  świadczenia  to 620  zł miesięcznie.                        

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje,  jeżeli  osoba sprawująca opiekę REZYGNUJE

LUB NIE PODEJMUJE zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu jej sprawowania.

Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego to 764,00 zł. 

Okres  zasiłkowy  2021/2022,  na  który  ustalane  było  prawo  do  specjalnego  zasiłku

opiekuńczego,  rozpoczął  się  01  listopada 2021r.  i  kończy  się  31  października  2022r.

Natomiast okres zasiłkowy 2022/2023 rozpoczął się 1 listopada 2022r. i będzie trwał do 31

października  2023r.  w wyżej  wymienionych okresach rozpatrzono  wniosków i  wydano

pozytywnych decyzji ustalających prawo do  specjalnego zasiłku opiekuńczego. W wyżej

wymienionych  okresach  rozpatrzono  10  wniosków  i  wydano  6  pozytywnych  decyzji,

ustalających  prawo  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego.  Wypłacono  27  świadczeń  na

kwotę 16740,00 zł.

5. Świadczenie rodzicielskie

Od 1  stycznia  2016  r.  funkcjonuje  świadczenie  rodzicielskie.  Świadczenie  rodzicielskie

przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres

ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na

warunkach\  urlopu  macierzyńskiego  lub  okres  urlopu  rodzicielskiego;  tj.

-matce  albo  ojcu  dziecka  w  przypadku  skrócenia  na  wniosek  matki  dziecka  okresu

pobierania  świadczenia  rodzicielskiego,zasiłku  macierzyńskiego lub  uposażenia  za  okres

ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na

warunkach  urlopu  macierzyńskiego  lub  okres  urlopu  rodzicielskiego,  po  wykorzystaniu

przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14tygodni od dnia

urodzenia dziecka, a także w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez

matkę,

-opiekunowi  faktycznemu  dziecka  w  przypadku  objęcia  opieką  dziecka  w  wieku  do

ukończenia  7.  roku  życia,  a  w  przypadku  dziecka,  wobec  którego  podjęto  decyzję

o  odroczeniu  obowiązku  szkolnego  do  ukończenia  10.  roku  życia;

-rodzinie  zastępczej,  z  wyjątkiem  rodziny  zastępczej  zawodowej,  w  przypadku  objęcia

opieką  dziecka  w  wieku  do  ukończenia  7.  roku  życia,  a  w  przypadku  dziecka,  wobec

którego,
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podjęto  decyzję  o  odroczeniu  obowiązku  szkolnego  do  ukończenia  10.  roku  życia,

-osobie,  która  przysposobiła  dziecko,  w przypadku  objęcia  opieką  dziecka  w wieku  do

ukończenia  7.  roku  życia,  a  w  przypadku  dziecka,  wobec  którego  podjęto  decyzję

o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10.roku  życia.  Świadczenie  wynosi

1000,00 zł miesięcznie. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą  zasiłek dla

bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art.73 ust.1 ustawy  z dnia20 kwietnia 2004r.

O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2022 poz. 690), lub w ciągu

miesiąca  po  jego  zakończeniu,  lub  w okresie  przedłużenia  zasiłku  dla  bezrobotnych  na

podstawie  art.  73  ust.3  tej  ustawy,  świadczenie  rodzicielskie  przysługuje  jednemu

z  rodziców  w  wysokości  różnicy  między  kwotą  świadczenia  rodzicielskiego

a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na

podatek dochodowy od osób fizycznych. Ww. świadczenie jest przyznawane niezależnie

od dochodu rodziny i  można je pobierać przez 52tygodnie w przypadku urodzenia bądź

przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka; przez 65 tygodni w przypadku dwójki

dzieci, 67 tygodni trójki dzieci. 

W okresie  od  01.01.2022  r.  do  31.12.2022  r.  do  tut.  Ośrodka  wpłynęło  30  wniosków

o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  rodzicielskiego.  Wydano  32  decyzje  administracyjne

w sprawach  dotyczących  świadczenia  rodzicielskiego,  w  tym 27  decyzji  przyznających

prawo  do  świadczenia  rodzicielskiego,  1  decyzje  odmowną,  2  decyzje  o  umorzeniu

postępowania, 2 decyzje uchylające prawo do świadczenia.

W roku 2022  wypłacono 334 świadczeń rodzicielskich na kwotę 307 034,00 zł. 

XII. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

Od 1 kwietnia 2016 r. funkcjonuje forma wsparcia dla rodzin - świadczenia wychowawcze

uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

(Dz.U.  2022  poz.  1577).  Celem świadczenia  wychowawczego  było  częściowe  pokrycie

wydatków

związanych z wychowywaniem dziecka,  w tym z opieką nad nim i  zaspokojeniem jego

potrzeb  życiowych.  Świadczenie  wychowawcze  przysługiwało  matce,  ojcu,  opiekunowi

faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, a także dyrektorowi domu pomocy

społecznej do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia wysokości 500,00 zł miesięcznie
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na  dziecko.  Od  1  lipca  2019r.  świadczenie  wychowawcze  ma  charakter  powszechny

i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia

przez dziecko 18 roku życia, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny

miesiąc  ustala  się,  dzieląc  kwotę  tego  świadczenia  przez  liczbę  wszystkich  dni

kalendarzowych  w  tym  miesiącu,  a  otrzymaną  kwotę  mnoży  się  przez  liczbę  dni

kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego

przysługującą za niepełny miesiąc zaokrąglało się do 10 groszy w górę. W przypadku, gdy

dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, było pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców

rozwiedzionych,  żyjących  w  separacji  lub  żyjących  w  rozłączeniu  sprawowaną

w porównywalnych  i  powtarzających  się  okresach,  kwotę  świadczenia  wychowawczego

ustalało  się  każdemu  z  rodziców  w  wysokości  połowy  kwoty  przysługującego  zadany

miesiąc  świadczenia  wychowawczego.  W  przypadku  dziecka  umieszczonego  w  domu

pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługiwało dyrektorowi domu pomocy

społecznej, chyba że inne osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 w/w ustawy, uczestniczą

w  opiece  nad  dzieckiem  i  spełniają  warunki  uprawniające  do  otrzymania  świadczenia

wychowawczego.   W 2022  r.  realizowane  były  wypłaty  świadczeń  wychowawczych  za

okres 2021/2022. Okres zasiłkowy 2021/2022 rozpoczął się 1 czerwca 2021 r. i zakończył

się 31 maja 2022 r.  Od 1 stycznia 2022 r. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do

świadczenia wychowawczego oraz ich realizację przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłacono 21 807  świadczeń wychowawczych na kwotę 10 854 382,16  zł.

XIII.  ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE  „ZA ŻYCIEM”

Ustawa ,,  Za  życiem’’ –  jest  to  ustawa o wsparciu  kobiet  w ciąży i  rodzin,  w których

urodziły  się  dzieci  niepełnoprawne.  Dotyczy  dzieci,  u  których  stwierdzono  ciężkie

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

Celem  ustawy  jest  odpowiednie  wsparcie  kobiet  w  trakcie  ciąży  i  porodu,  opieka

psychologiczna,   poradnictwo  dotyczące  realizacji  indywidualnych  potrzeb  rodzin

(koordynowane przez asystenta rodziny), opieka paliatywna i hospicyjna poza kolejnością

czy hospicyjna 10-dniowa „opieka wyręczająca”. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu,

opiekunowi  prawnemu  albo  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  (tj.  osobie  faktycznie

opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
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bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych

w  nim  oświadczeń  i  dołączeniu  wymaganych  dokumentów.  Podstawą  do  skorzystania

z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka.                           

Jest  to  jednorazowe świadczenie  w wysokości  4000 zł.  W okresie  od  01.01.2022 r.  do

31.12.2022 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 6  wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego

świadczenia  ,,Za  życiem''.  Wydano  5  decyzji  przyznających  prawo  do  jednorazowego

świadczenia ,,Za życiem’’. Jeden wniosek został przekazany wg właściwości w związku ze

zmianą miejsca zamieszkania wnioskodawcy. 

Wypłacono 4 świadczenia na kwotę 16 000,00  zł.

XIV. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

zasiłek  dla  opiekunów  przysługuje  osobom,  które  utraciły  prawo  do  świadczenia

pielęgnacyjnego z dniem1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji

przyznającej prawo doświadczenia pielęgnacyjnego. Wniosek o ww. świadczenie mógł być

złożony w terminie 4 miesięcy licząc od dnia wyjścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Wysokość zasiłku dla opiekuna w 2022 r.

wynosiła 620,00 zł miesięcznie. 

XV. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec

dłużników alimentacyjnych – 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa

zasady pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w

przypadku  bezskuteczności  egzekucji  oraz  działania  podejmowane  wobec  dłużników

alimentacyjnych.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 4 cytowanej wyżej ustawy wypłacono 554 świadczenia na

kwotę 237 490,57 zł.

Wydano 41 decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Systematycznie

informowano  dłużników  alimentacyjnych   oraz  organy  właściwe  dłużników
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alimentacyjnych   o  przyznaniu  osobom uprawnionym świadczeń  z  FA.   41 dłużnikom

alimentacyjnym oraz organom właściwym dłużników alimentacyjnych wysłano informacje

o  wysokości  zobowiązań   dłużnika  wobec  skarbu  państwa.  Przekazano  komornikom

sądowym  prowadzącym  postępowanie  egzekucyjne  41  decyzji  przyznających  osobie

uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, harmonogramy wypłat decyzji oraz

41 wniosków o przyłączenie  do postępowania  egzekucyjnego,  prowadzonego przeciwko

dłużnikom alimentacyjnym.

W  ww.  okresie  kontynuowano  działania  wobec  39 dłużników  alimentacyjnych.

Przeprowadzono  3  wywiady  alimentacyjne,  odebrano  3 oświadczenia  majątkowe

(3  dłużników  z  wezwanych  39  zgłosiło  się  na  wywiad  alimentacyjny   do  tutejszego

ośrodka).  W sprawie   dłużników  alimentacyjnych  ,  którzy  nie  odebrali  korespondencji

wysłano wnioski do urzędów gmin z prośbą o podanie aktualnego adresu zameldowania,

pisma do policji z prośbą o sprawdzenia czy w/w przebywają pod wskazanymi  adresami

oraz pisma do komorników o ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika.

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych  przekazywano komornikowi

sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji. 

Komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela przekazywano pisemne informacje

o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach. 

Z przeprowadzonych wywiadów wynikało, iż  1 dłużnik jest zatrudniony, 2 dłużników nie

jest zdolnych do podjęcia zatrudnienia (orzeczenie ZUS).

W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku,

gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie  wywiadu alimentacyjnego lub

odmówił:

1)     złożenia oświadczenia majątkowego,

2) zarejestrowania się  w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący

pracy,

3)  bez  uzasadnionej  przyczyny,  w  rozumieniu  przepisów  o  promocji  zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej,  wykonywania  prac  społeczno-użytecznych,  prac  interwencyjnych,  robót

publicznych,  prac  na  zasadach  robót  publicznych  albo  udziału  w  szkoleniu,  stażu  lub

przygotowaniu zawodowym dorosłych,   - organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie

dotyczące  uznania  dłużnika  alimentacyjnego  za  uchylającego  się  od  zobowiązań

alimentacyjnych.
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Decyzji  o  uznaniu  dłużnika  alimentacyjnego  za  uchylającego  się  od  zobowiązań

alimentacyjnych  nie  wydaje  się  wobec  dłużnika  alimentacyjnego,  który  przez  okres

ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych

w kwocie nie  niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów (art. 5 ust. 3a ustawy

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

   W  związku  z  powyższym  wszczęto  6  postępowań  w  sprawie  uznania  dłużnika

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 6 decyzji

o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Na podstawie przepisu art.209 §3 k.k. w związku z przepisem art. 304§2 k.p.k., instytucje

państwowe  i  samorządowe,  które  w  związku  ze  swą  działalnością  dowiedziały  się

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić

o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia

organu  powołanego  do  ścigania  przestępstw  lub  do  czasu  wydania  przez  ten  organ

stosownego zarządzenia,  aby nie  dopuścić  do  zatarcia  śladów i  dowodów przestępstwa.

W związku z powyższym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, w roku 2022

wysłał do Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej 35 zawiadomień o podejrzeniu

popełnienia przestępstwa nie alimentacji.

W okresie od 01. 01. 2022r. do 31. 12. 2022r. złożono do prokuratury 5 wniosków o ściganie

dłużnika alimentacyjnego. 

Według  art..  5a  ustawy o  pomocy  osobom uprawnionym do  alimentów,  po  otrzymaniu

kolejnego wniosku,  dotyczącego tego samego dłużnika  alimentacyjnego organ właściwy

dłużnika przeprowadza z dłużnikiem alimentacyjnym wywiad alimentacyjny oraz odbiera

od niego oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali  na

podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnik

alimentacyjnego  nie  uległa  zmianie,  lub  w  przypadku  gdy  dłużnik  alimentacyjny

uniemożliwi  przeprowadzenie  tego  wywiadu  lub  odmówi  złożenia  oświadczenia

majątkowego,  organ  właściwy  dłużnika  nie  informuje  właściwego  powiatowego  urzędu

pracy  o  potrzebie  aktywizacji  zawodowej  dłużnika  alimentacyjnego  ani  nie  wszczyna

postępowania  dotyczącego  uznania  dłużnika  alimentacyjnego  za  uchylającego  się  od

zobowiązań  alimentacyjnych,  jeżeli  poprzednio  wydana  decyzja  o  uznaniu  dłużnika

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. 

Zgodnie  z  powyższym  przepisem  organ  właściwy  dłużnika  wydaje  wydaje  dłużnikowi

alimentacyjnemu tylko jedną decyzję o o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego
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się od zobowiązań alimentacyjnych a co za tym idzie, kieruje do prokuratury  jeden wniosek

o ściganie tego dłużnika.

W  powyższym  okresie  komornik  sądowy  i  dłużnicy  alimentacyjni   przekazali  GOPS

wyegzekwowane świadczenia w kwocie  185 131,89  zł –  skuteczność egzekucji wyniosła

77,95 %.

W celu poprawienia skuteczności egzekucji kontynuowano współpracę z Biurem Informacji

Gospodarczej  „Infomonitor”,   BIG  ERIF,  Krajowym  Rejestrem  Długów   z  Krajowym

Biurem Informacji Gospodarczej oraz Krajową Informacją Długów Telekomunikacyjnych

BIG SA – wpisano do Centralnej  Ewidencji  Dłużników 41 dłużników alimentacyjnych.

Powyższy rejestr aktualizowany jest na bieżąco, po każdej wypłacie świadczeń z funduszu

alimentacyjnego. Umieszczenie informacji powoduje, iż wiedza o nierzetelnych płatnikach

jest powszechnie dostępna, co przekłada się na problemy z uzyskaniem kredytu, leasingu

czy kupnem telefonu komórkowego.

XVI. ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE

Zasiłek  pielęgnacyjny  jest  to  świadczenie  przyznawane  w  celu  częściowego  pokrycia

wydatków  wynikających  z  konieczności  zapewnienia  opieki  i  pomocy  innej  osoby

w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

-  niepełnosprawnemu  dziecku  do  16  roku  życia  jeżeli  posiada  orzeczenie

o niepełnosprawności. 

-  osobie  niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  lub orzeczeniem o umiarkowanym

stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21

roku życia, 

-  osobie, która ukończyła 75 lat. 

Od dnia 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi  215,84 zł.  

W roku 2022 przyjęto 99 nowych wniosków o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego. 

W związku  z art.15 h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  (Dz.U.  2021  poz.  2095)

przedłużono  prawo  do  zasiłku  pielęgnacyjnego  23  osobom  niepełnosprawnym.  Łącznie
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w roku 2021 wydano 124 decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny. Ogółem wypłacono

4  555 świadczeń  na  kwotę  983  151  zł.  Na  dzień  31.  12.  2022r.  zasiłek  pielęgnacyjny

pobierało 358 osób.

XVII. DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez GOPS, mającym

na  celu  dofinansowanie  do  wydatków  mieszkaniowych  ponoszonych  w  związku

z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.  Pomoc ta  przysługuje w przypadkach określonych

przepisami. W okresie od 01. 01. 2022r. do 31. 12. 2022r. do tut.  GOPS wpłynął  jeden

wniosek  o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Wypłacono 6 dodatków na kwotę 1 508,22 zł.

XVIII.  POMOC  OBYWATELOM  UKRAINY  W  ZWIĄZKU  Z  KONFLIKTEM

ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA  

1.  Wsparcie  osób,  które  przyjechały  do  Gminy  Miękinia  w  związku  z  konfliktem

zbrojnym na terytorium Ukrainy

24 lutego 2022 roku cały świat wstrzymał oddech. W nocy ze środy na czwartek (23-24

lutego) Rosja dopuściła się zbrojnego ataku na Ukrainę.  Od początku konfliktu zbrojnego w

Ukrainie ponad 13 milionów osób musiało opuścić swoje domy, szukając schronienia przed

wojną. Wiele rodzin nadal mieszka w rejonach, gdzie toczą się walki. Efektem konfliktu jest

ogromne cierpienie tych wszystkich, którzy musieli zostawić swój dorobek życia i rozdzielić

się z członkami rodziny. 

W  związku  z  napływem  na  teren  Gminy  Miękinia  dużej  ilości  osób,  które  opuściły

terytorium Ukrainy z uwagi na toczący się tam konflikt zbrojny Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej  w  Miękini  podjął  działania  mające  na  celu  udzielenie  wsparcia  i  pomocy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini utworzono listę mieszkańców gminy,

którzy  wyrazili  chęć  przyjęcia  do  swojego  domu  osób  z  Ukrainy.  Koordynowanie

zakwaterowania było szczególnie istotne z uwagi na możliwie najbliższe zakwaterowanie

osób tworzących rodziny lub w bliskiej relacji. Podczas zakwaterowania brano pod uwagę

wiek dzieci przybyłych z Ukrainy w celu dopasowania go do wieku dzieci z rodzin polskich.
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Dzięki takiemu dostosowaniu, dzieci mogły szybciej nawiązać porozumienie, wspólnie się

bawić oraz wspierać w trakcie zajęć lekcyjnych. 

Z terenu Gminy Miękinia chęć przyjęcia osób z Ukrainy pod swój dach zdeklarowało  40

rodzin.  W tym również rodziny, które deklarowały udostępnienie całego domu w związku

z  ich  nieobecnością  w  kraju.  Z  uwagi  na  brak  takiej  inicjatywy  ze  strony  jednostek

samorządowych w innym regionie do tutejszego Ośrodka  zgłosiły się również trzy rodziny,

które nie zamieszkiwały na terenie Gminy Miękinia ale chciały wesprzeć osoby z Ukrainy. 

W  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  prowadzono  rejestr  osób

opuszczających terytorium Ukrainy,  które  przyjechały  do Gminy Miękinia.  Prowadzenie

rejestru  było  spowodowane  brakiem  wiedzy  o  dokładnej  ilość  osób  z  Ukrainy,  które

znajdywały się  na  terenie  Gminy Miękinia.  Brak tej  wiedzy uniemożliwiał  zapewnienie

udzielenia pomocy oraz utrudniał przygotowanie miejsc w placówkach oświatowych. Do

rejestru wpisanych zostało 529 osób, nie jest to jednak liczba wszystkich osób, które szukały

schronienia na terenie gminy. Znaczna część osób, które przyjechały do członków rodzin już

zamieszkujących Gminę Miękinia nie została wpisana do rejestru. Z uzyskanych informacji

wiadomo,  że  główną  przyczyną  nie  wpisania  się  do  rejestru  był  nielegalny  pobyt  na

terytorium Polski osób przyjmujących członków rodziny.

Z uwagi na potrzebę natychmiastowego opuszczenia domu oraz uciążliwość podróży do

Polski  wiele  osób  posiadało  przy  sobie  jedynie  małe  torby  lub  walizki.  W  torbach

znajdywały się głównie rzeczy dla dzieci i dokumenty. Większość osób z Ukrainy, które

przyjechały do tutejszego Ośrodka prosiła  o  wyposażenie  ich w odzież dostosowaną do

warunków  atmosferycznych.  Kobiety  z  małymi  dziećmi  w  większości  zgłaszały  brak

posiadania  pieluch,  mleka,  wózków  dziecięcych.  W  odpowiedzi  na  tak  liczne  prośby

w  GOPS  Miękinia  prowadzono  zbiórki  między  innymi:  odzieży,  obuwia,  zabawek,

artykułów  higienicznych  oraz  żywności.  Publikowane  na  portalach  społecznościowych

zbiórki  dzięki  mieszkańcom  Gminy  Miękinia  przynosiły  natychmiastowe  efekty.

Pracownicy  tutejszego  Ośrodka  dodatkowo  nawiązali  współpracę  z  fundacjami

i stowarzyszeniami w celu zaopatrzenia osób z Ukrainy w najpotrzebniejsze artykuły.

Udzielenie  pomocy  znacznie  utrudniała  bariera  językowa.  Pracownicy  posługiwali  się

aplikacjami  w telefonach aby uzyskać podstawowe informacje. Bariera językowa wpłynęła

na  podjęcie  kolejnego  przedsięwzięcia  przez  Tutejszy.  Utworzenie  bazy  tłumaczy

świadczących nieodpłatne  usługi  oraz  wsparcie.  Dzięki  nawiązaniu współpracy możliwe

było nieodpłatne tłumaczenie dokumentów, które były niezbędne do rozpoczęcia nauki lub
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pracy  na  terytorium Polski.  Osoby  znające  język  ukraiński  lub  rosyjski  mieszkające  na

terenie  gminy  wspierały  pracowników  GOPS  w  procesie  rejestracji  oraz  zbieraniu

informacji  o  potrzebach.  Mieszkańcy  gminy,  którzy  zgodzili  się  pomóc  tutejszemu

Ośrodkowi w tłumaczeniu prowadzili dyżury w siedzibie GOPS. Dyżury prowadzone były

każdego dnia przez kilka godzin.

Bardzo duża ilość osób, które szukały schronienia na terenie Gminy Miękinia wymagała

interwencji lekarskiej z uwagi na choroby przewlekłe lub odniesione obrażenia.

W odpowiedzi na potrzeby tych osób tutejszy Ośrodek poszukiwał lekarzy, którzy udzielą

pomocy  w  trybie  pilnym.  Pracownicy  GOPS  w  Miękinia  wielokrotnie  współpracowali

z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu uzgodnienia możliwości wystawienia recept na

niezbędne  leki  lub  skierowania  do  specjalisty.   W  Ośrodku  utworzono  listę  lekarzy

i placówek medycznych świadczących nieodpłatne usługi, w tym w języku ukraińskim lub

rosyjskim.  

Wielu Polaków przyjęło do swoich domów osoby uciekające z Ukrainy - przede wszystkim

kobiety i  dzieci.  Byli  zrozpaczeni,  wystraszeni,  bali  się o najbliższych, którzy zostali  za

wschodnią granicą - to zrozumiałe, że sytuacja, w jakiej znaleźli się uchodźcy, mogła ich

przerastać.  W  celu  zapewnienia  im  pomocy  psychologicznej  pracownicy  Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Miękini  stworzyli  rejestr  instytucji  świadczących pomoc

psychologiczną w języku ukraińskim lub rosyjski.

Pomoc taka jest udzielana zarówno osobiście, jak i online lub telefonicznie. 

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini we współpracy z Zakładem

Ubezpieczeń Społecznych utworzono mobilny punkt  składania  wniosków o świadczenie

wychowawcze i świadczenie „Dobry Start”. W trakcie pracy punktu obecny był tłumacz,

który pomagał w wypełnieniu wniosku i tłumaczył warunki przyznania świadczeń.

Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  dzięki  poszukiwaniu

sponsorów  uzyskali:  preparaty  witaminowe  dla  dzieci,  podstawowe  środki  medyczne,

artykułu higieny osobistej, pościel, odzież oraz zabawki i wyprawki szkolne dla dzieci.

W  celu  pomocy  w  znalezieniu  pracy  osobom  z  Ukrainy  Gminny  Ośrodek  Pomocy

Społecznej  w  Miękini  nawiązał  współpracę  z  firmą  TWG  Polska  świadczącą  pomoc

w zatrudnieniu  zakwaterowaniu i opiece nad dziećmi na czas pracy.

Tutejszy  Ośrodek  był  również  zaangażowany  w  przygotowanie  i  doposażenie  miejsca

zbiorowego  zakwaterowania  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Miękinia.  Pracownicy
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socjalni  prowadzili  stały  nadzór  merytoryczny  nad  osobami  przebywającymi  w  wyżej

wymienionym miejscu. Nadzór  miał na celu usamodzielnieni się osób zakwaterowanych. 

2. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne zostało wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 12 marca

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego  państwa  (Dz.U.  2022  poz.  583  ze  zm.).  Obywatelowi Ukrainy,  przebywającemu

legalnie  w Polsce  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w ustawie  z  dnia  12  marca  2022 r.

o  pomocy obywatelom  Ukrainy w  związku  z  konfliktem  zbrojnym  na  terytorium  tego

państwa,  przysługuje  pomoc  w  postaci jednorazowego  świadczenia pieniężnego

w wysokości 300 zł na osobę.  Jednorazowe świadczenie ma na celu wsparcie obywateli

Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym

na  terytorium  tego  państwa.  Świadczenie  przeznaczone  jest  na  pokrycie  kosztów

utrzymania, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki

higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W  2022  r.  wypłacono  607  jednorazowych  świadczeń  na  kwotę  182  100,00  zł.

3.  Świadczenie  pieniężne  za  zakwaterowanie  i  wyżywienie  obywatelom  Ukrainy

przebywającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  związku  z  działaniami

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

W marcu 2022r. weszła w życie ustawa  z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. Poz.

583  ze  zm.),  obejmująca pomocą  obywateli  Ukrainy,  którzy  od  dnia  24  lutego  2022r.

przybyli  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  związku  z  działaniami  wojennymi

prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Z wnioskiem o to świadczenie może wystąpić osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo

domowe,  która  zapewni  na  własny  koszt,  zakwaterowanie  i  wyżywienie  obywatelowi

Ukrainy.  Ww.  świadczenie  przyznawane  jest  za  okres  faktycznego  zapewnienia

zakwaterowania i wyżywienia, jednak nie dłużej niż na okres 120 dni od dnia przybycia

obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  W szczególnie uzasadnionych
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przypadkach  gmina  może  przychylić  się  do  wniosku  o  przedłużenie  okresu  wypłaty

świadczenia w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy m. in.:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie,

o  którym mowa w art.  5  ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej

i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  lub posiada  dokument

potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu

orzekania  o niepełnosprawności  (Świadczenie  przysługuje  za  osobę niepełnosprawną,  za

osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób); 

- ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni); 

- jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia (Świadczenie

przysługuje  za  kobietę  w  ciąży  i  za  każde  jej  małoletnie  dziecko  lub  za  opiekuna

wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci); 

- samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej

dzieci (Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko); 

-  jest  małoletnim  obywatelem  Ukrainy,  który  przybył  na  terytorium  Rzeczypospolitej

Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel

Ukrainy,  który  przybył  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  i  przed  przybyciem był

umieszczony  w  pieczy  zastępczej  na  terytorium  Ukrainy  (Świadczenie  przysługuje  za

małoletniego, za  opiekuna  tymczasowego  ustanowionego  dla  małoletniego oraz  za

wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego). 

Od  marca  do  grudnia  2022  przyjęto  307  wniosków  o  wypłatę   ww.  świadczenia

pieniężnego , w tym 6 wniosków o jego przedłużenie. 

Wypłacono  kwotę  3  520 zł  tytułem przedłużenia  wypłaty  świadczenia  dla  3  obywateli

Ukrainy. Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami – 989 osób.

Łączna kwota świadczeń wypłacona wnioskodawcom  w 2022 roku– 1 764 000 zł.

4. Monitoring opiekunów tymczasowych reprezentujących i sprawujących pieczę nad

małoletnimi  obywatelami  Ukrainy,  którzy  legalnie  przebywają  na  terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej bez opieki dorosłych. 

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie od 24 lutego 2022r.  Do Polski masowo

przybywali obywatele Ukrainy. Ich status i uprawnienia reguluje ustawa z dnia 12 marca
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2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego  państwa  (Dz.U.  z  2022r.,  poz  583)  Artykuł  25  powyższej  ustawy  reguluje  nową

instytucję tj.  opiekuna tymczasowego dla dziecka obywatela Ukrainy, pozostającego bez

opiekuna prawnego w Polsce. 

Na  mocy  ustawy  nadzór  nad  realizacją  praw  i  obowiązków  opiekuna  tymczasowego

sprawuje ośrodek pomocy społecznej.

W związku  z  powyższym  w  roku  2022  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w

Miękini  wpłynęło  20  odpisów  postanowień   Sądu  Rejonowego  w  Środzie  Śląskiej

ustanawiających  opiekuna  tymczasowego  dla  małoletniego  obywatela  Ukrainy,  celem

sprawowania przez GOPS w Miękini  nadzoru w wyżej przedstawionej kwestii.

Na dzień 31.12.2022r. Na terenie gminy Miękinia pozostawało 6 opiekunów tymczasowych,

sprawujących  opiekę  nad  sześciorgiem  małoletnich  z  terenu  Ukrainy.  Pozostałe  osoby

małoletnie opuściły teren gminy Miękinia. 

Monitoring  sytuacji  realizowany  jest  przez  regularny  kontakt  bezpośredni  pracownika

socjalnego z opiekunem tymczasowym, w miejscu sprawowania opieki tymczasowej. Każde

spotkanie  dokumentowane  jest  notatką  a  o  istotnych  kwestiach  –  np.  zmiana  miejsca

zamieszkania małoletniego – informowany jest pisemnie Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej. 

 XIX. CZYSTE POWIETRZE

W dniu 1 października 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020r. O zmianie

ustawy  o  biokomponentach  i  paliwach  ciekłych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.z

2021r.  poz.  2095),  która  wprowadziła  zadanie  polegające  na  wydawaniu  zaświadczeń

o  wysokości  przeciętnego  miesięcznego  dochodu  przypadającego  na  jednego  członka

gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie

dofinansowania z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie 01. 01. 2022r. do 31. 12. 2022r. wydano 35 zaświadczeń, w odpowiedzi na 35 

złożonych w tym okresie wniosków.
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XX. DODATEK OSŁONOWY

 Dodatek osłonowy jest kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, która ma

zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę

o  dodatku  osłonowym,  która  weszła  w  życie  4  stycznia  2022  r.   Wnioski  o  dodatek

osłonowy można było składać od 04.01.2022 r. do 31.10.2022 r.

Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody

netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę

w gospodarstwie wieloosobowym. 

Dodatek osłonowy w standardowym przypadku wynosi rocznie:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Natomiast w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,

kuchnia  węglowa  lub  piec  kaflowy  na  paliwo  stałe,  zasilane  węglem  lub  paliwami

węglopochodnymi,  zgłoszone  do  centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków,  dodatek

osłonowy ulega podwyższeniu i wynosi rocznie:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W okresie  od  04.01.2022  r.  do  31.10.2022  r.  do  tut.  Ośrodka  wpłynęły  1052  wnioski

o  dodatek  osłonowy.  Wydano  1052  rozstrzygnięcia  w  sprawach  dotyczących  dodatku

osłonowego, w tym 926 rozstrzygnięć przyznających prawo do dodatku osłonowego, 93

rozstrzygnięcia odmawiające prawa do dodatku, 9 rozstrzygnięć o umorzeniu postępowania,

21 wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia oraz 2 wnioski, które zostały przekazane wg

właściwości  do innego Organu.  Jeden wniosek ma zawieszone postępowanie w sprawie

ustalenia  prawa  do  dodatku  osłonowego  w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem

administracyjnym  w  Dolnośląskim  Urzędzie  Wojewódzkim  o  udzielenie  zezwolenia  na

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Wypłacono 926 dodatków osłonowych na kwotę 648 205,73 zł.
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XXI. DODATEK WĘGLOWY

Dodatek  węglowy  w  kwocie  3000  zł  dla  gospodarstw  domowych,  których  głównym

źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon

kuchenny,  piecokuchnia,  kuchnia  węglowa lub  piec  kaflowy na  paliwo stałe  –  zasilane

węglem  kamiennym,  brykietem  lub  peletem,  zawierającymi  co  najmniej  85%  węgla

kamiennego.

Uzyskanie  dodatku  uwarunkowane  było  posiadaniem  wpisu  lub  zgłoszeniem  źródła

ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1

ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  wspieraniu  termomodernizacji  i  remontów  oraz

o centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków. Wnioski  o  dodatek węglowy można było

składać od 12 sierpnia 2022 r.  do 30 listopada 2022 r.

W okresie od 12.08.2022 r.  do 30.11.2021 r.  do tut.  Ośrodka wpłynęło 2655 wniosków

o  dodatek  węglowy.  Wydano  2655  rozstrzygnięć  w  sprawach  dotyczących  dodatku

węglowego, w tym 2154 rozstrzygnięcia przyznające prawo do dodatku węglowego, 115

rozstrzygnięć  odmawiających  prawa  do  dodatku,  34  rozstrzygnięcia  o  umorzeniu

postępowania, 2 rozstrzygnięcia żądające zwrotu nienależnie pobranego dodatku oraz 350

wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia. 

Wypłacono 2154  dodatków węglowych na kwotę 6 462 000  zł.

XXII.  DODATEK  DLA  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  Z  TYTUŁU

WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Dnia 20 września 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 19 września 2022r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

( Dz. U. z 2022r.  Poz. 1967 ze zm ). 

Gospodarstwa  domowe,  których  główne  źródło  ciepła  zasilane  jest  pelletem drzewnym,

drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, po złożeniu wniosku

mogły  otrzymać  wsparcie  finansowe  w ramach  jednorazowego  dodatku.  Warunkiem

koniecznym do  uzyskania  dodatku  było  potwierdzenie  uzyskania  wpisu  lub  zgłoszenie

źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  Jednorazowy dodatek

dla gospodarstw domowych wynosił:

- pellet lub inny rodzaj biomasy – 3 000 zł – w roku 2022 wypłacono 217 świadczeń,
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- drewno kawałkowe – 1 000 zł – w roku 2022 wypłacono 410 świadczeń,

- olej opałowy – 2 000 zł – w roku 2022 wypłacono 83 świadczenia,

- gaz skroplony LPG – 500 zł. - w roku 2022 wypłacono 122 świadczenia.

Przyjęto  930  wniosków  o  wypłatę  dodatku  dla  gospodarstw  domowych.  W roku  2022

przyznano  i  wypłacono  832  świadczenia,  w  łącznej  kwocie  1  288  000  zł.  Wydano  14

odmów przyznania ww. świadczeń. 77 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania.

Siedem wniosków wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego rozpatrzono

w roku 2023. Wnioski przyjmowane były do 30 listopada 2022 r. 

XXIII. DODATEK ENERGETYCZNY

Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących

ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii

elektrycznej  wprowadzony  został  dodatek  elektryczny  dla  gospodarstw  domowych.

Dodatek  elektryczny  to  dodatek  dla  gospodarstw  domowych,  których  główne  źródło

ogrzewania  jest  zasilane  energią  elektryczną.  Źródło ogrzewania  obowiązkowo powinno

zostać  zgłoszone  i  wpisane  do  centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków  do  dnia  11

sierpnia 2022 roku lub po tym dniu, w przypadku gdy główne źródło zostało wpisane po raz

pierwszy  do  CEEB,  lub  po  tym  dniu  w  przypadku  głównych  źródeł  ogrzewania

zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy. Jeżeli główne źródło ogrzewania nie zostało

zgłoszone do CEEB lub zostało zgłoszone po dniu 11 sierpnia 2022 roku wówczas organ

prowadzący  postępowanie  zlecał  wywiad  mający  na  cele  weryfikację  źródła  ciepła

wskazanego we wniosku.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia

energii  elektrycznej  uprawnionego gospodarstwa domowego.  W przypadku,  gdy zużycie

w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosiła 1000 zł. Jeżeli zużycie energii

elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota

dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku

należało dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie

energii  elektrycznej  w  2021  r.  przekraczające  5  MWh.   Wniosek  o  wypłatę  dodatku

elektrycznego można było złożyć od 1 grudnia 2022roku do 1 lutego 2023 roku. Wnioski

złożone  po  tym  terminie  pozostały  bez  rozpatrzenia.  Informacje  składane  we  wniosku

51



o  wypłatę  dodatku  elektrycznego  podlegają  odpowiedzialności  karnej  za  składanie

fałszywych  oświadczeń.  Jeżeli  podczas  weryfikacji  wniosku  o  wypłatę  dodatku

elektrycznego urzędnik miał wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym informacji

w nim podanych, mógł zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Niewyrażenie

zgody  na  przeprowadzenie  kontroli  lub  uniemożliwienie  jej  przeprowadzenia,  było

podstawą do odmowy przyznania dodatku elektrycznego. W ustawie wyraźnie podkreślono,

że  jeśli  gospodarstwo  domowe  korzysta  z  energii  elektrycznej  wytwarzanej  z  mikro

instalacji  fotowoltaicznej,  dodatek  elektryczny  nie  przysługuje.  Dodatek  elektryczny  nie

przysługiwał  również  gospodarstwom  domowym  objętym  pozytywnie  rozpatrzonym

wnioskiem   o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet,

gaz  LPG,  drewno czy olej  opałowy.  Co do zasady,  dodatek elektryczny powiązany jest

z  adresem  zamieszkania,  czyli: jeden  dodatek  na  jeden  adres.  Nowelizacja  ustawy

wprowadziła jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec

współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale które

mają  dwa  różne  źródła  ogrzewania.  Warunkiem  otrzymania  dodatku  elektryczne

w  przypadku  wyżej  wymienionych  gospodarstw  było  wystąpienie  do  Wójta  o  nadanie

nowego adresu. W przypadku braku możliwości nadania nowego adresu, przeprowadzano

wywiad środowiskowy. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023

roku. W okresie od 1.12.2022r do 31.12.2022r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miękini wpłynęły 122 wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego, przyznano 65 dodatków

oraz umorzono 21 postępowań dotyczących przyznania prawa do dodatku elektrycznego.

Pozostałe wnioski złożone w wyżej wymienionym terminie zostały zrealizowane w roku

2023r.  Wypłaty  przyznanych  dodatków  nastąpią  w  roku  2023,  zgodnie  z  terminem

wskazanym  w ustawie tj. do dnia  31 marca oraz przyznanymi środkami z budżetu państwa.

XXIV. KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 01.01.2025r.  weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej  Rodziny z dnia 5 grudnia

2014r.  (Dz.U.  z  2021  poz.1744  ze  zm.)  .  Karta  Dużej  Rodziny  to  system zniżek  oraz

dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach

prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów

m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety

rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.  Informacje o programie oraz
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wykaz  zniżek  zamieszczony  jest  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki

Społecznej  www.mpips.gov.pl oraz  na  stronach  www.rodzina.gov.pl

i www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Karta  Dużej  rodziny  wydawana  jest  bezpłatnie  w  formie  tradycyjnej  (plastikowej)  oraz

elektronicznej. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu form alternatywnie.

Istnieje  także  możliwość  zrezygnowania  z  tradycyjnej  formy  karty.  Kartę  w  formie

elektronicznej można wyświetlać za pomocą aplikacji mObywatel. 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:

-  rodzicom oraz  małżonkom rodziców,  którzy  mają  lub  mieli  na  utrzymaniu  łącznie  co

najmniej  troje  dzieci  (przez  rodzica  rozumie  się  także  rodzica  zastępczego  lub  osobę

prowadzącą dom dziecka),

- dzieciom w wieku do 18 roku życia, do 25 roku życia - w przypadku dzieci uczących się

w  szkole  lub  w  szkole  wyższej,  bez  ograniczeń  wiekowych  w  przypadku  dzieci

legitymujących  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu

niepełnosprawności  na  czas  wydania  orzeczenia,  ale  tylko  w  przypadku,  gdy  w  chwili

składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie jest uzależniona od dochodu, mogą z niej korzystać

gospodarstwa domowe o różnym statusie materialnym. 

W  okresie  od  01.01.2022r.  do  31.12.2022r.  przyjęto  i  rozpatrzono  51  wniosków

o przyznanie  Karty  Dużej   złożonych po raz  pierwszy przez  rodzinę  wielodzietną,  114

wniosków o przyznanie  Karty Dużej  Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę

składającą  się  wyłącznie  z  rodziców  i  6  wniosków  o  uzupełnienie  rodziny.  Ponadto

przyznano 9 Kart dla nowego członka rodziny,  8 nowych Kart dla osób, które wcześniej

były już posiadaczami KDR a karty te utraciły ważność,     oraz przyznano 3 duplikaty

KDR.  W  roku  2022  przyznano  454  Kart  Dużej  Rodziny.  Koszty  obsługi  związane

z realizacją  ustawy o Karcie  Dużej  Rodziny w okresie  od 01.01.2022r.  do 31.12.2022r.

wynoszą 3056zł.  Od początku trwania programu do końca roku 2022 przyznano 2286 kart.
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XXV. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID 19

1. Wsparcie osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej

Kwarantanna  domowa  –  to  aplikacja,  która  ułatwia  i  usprawnia  przeprowadzenie

obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie

miejsca  odbywania  kwarantanny,  podstawową  ocenę  stanu  zdrowia  (nie  jest  to  porada

medyczna) oraz modyfikację podstawowych danych. Ułatwia też kontakt z pracownikiem

socjalnym lub z psychologiem. 

Raporty z aplikacji  kwarantanna domowa zostają przekazane do pracowników tutejszego

Ośrodka jako zaszyfrowana wiadomość e-mail. Treść raportu wskazuje dane osobowe, adres

zgłaszającego oraz rodzaj oczekiwanego wsparcia.

W  roku  2022  GOPS  w  Miękini  otrzymał  1  raport  z  aplikacji  dotyczący  zaopatrzenia

w artykuły żywnościowe osoby znajdującej się w trakcie izolacji.

Każdorazowo  po  otrzymaniu  raportu  pracownicy  tutejszego  Ośrodka  są  zobowiązani

nawiązać  kontakt  telefoniczny  z  osobą  zgłaszającą  w  celu  otrzymania  szczegółowej

informacji  o  potrzebach  strony.  Dodatkowo  zobowiązuje  się  pracowników

do  przekazywania  informacji  zwrotnej  o  powodzie  odmowy   udzielenia  wsparcia  na

podstawie otrzymanego raportu.

2. Dowóz do punktów szczepień

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  do  dnia  1  kwietnia  2022r.  zgodnie

z  poleceniem  Wojewody  Dolnośląskiego   zajmował  się  dowozem  na  szczepienie  osób

niepełnosprawnych  lub  posiadających  trudności  z  dostępem  do  punktu  szczepień.

Dodatkowo w ramach realizacji zadania prowadzona jest infolinia mająca na celu udzielenie

pomocy przy rejestracji na szczepienie oraz informacji dotyczących punktów szczepień na

terenie  gminy.  W  miesiącu  lutym  1  osoba  skorzystała  z  dowozu  na  trzecią  dawkę

szczepienia.
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3. Organizacja  punktów szczepień

W roku 2022  w celu zwiększenia dostępności szczepień na terenie gminy zorganizowano

punt szczepień. Punkty szczepień organizowano w szkołach  oraz w trakcie toczących się

imprez regionalnych. Punkty funkcjonowały na terenie różnych miejscowości co umożliwiło

zaszczepienie się osobom, które nie posiadały możliwości dojazdu do punktów szczepień. 

Punkty utworzono w miesiącu:

 styczniu na terenie szkół oraz w miejscowościach Miękinia, Wilkszyn, Wróblowice

lutym w miejscowościach Głoska, Brzezinka Średzka, Gałów

marcu w miejscowościach Miękinia i Wilkszyn

kwietniu w miejscowości Miękinia

Po umożliwieniu przyjęcia  czwartej  dawki  szczepionki  dla  osób powyżej  60 roku życia

postanowiono  o  utworzeniu  punktu  szczepień  w  trakcie  trwającego  na  terenie  gminy

spotkania seniorów z terenu województwa dolnośląskiego. Szczepienie odbyło się podczas

leśnej gry terenowej w miesiącu sierpniu.

W ramach utworzonych punktów zaszczepiły się 143 osoby.

4. Punkt konsultacyjny w zakresie szczepień

Punkt  mieści  się  przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Miękini.  Głównymi

zadaniami punktu są; przyjmowanie mieszkańców mających trudności w procesie rejestracji

na szczepienie, udzielanie informacji w sprawie szczepień w tym możliwości zaszczepienia

się na terenie gminy,  pomoc przy organizacji szczepień podczas wizyt domowych. 

Z pomocy punktu w roku 2022 skorzystało około 20 osób. 

5. Bezpośredni kontakt pracowników socjalnych z osobami 60+

Pracownicy socjalni w trakcie wizyt w środowisku  informowali o możliwości udzielenia

pomocy w procesie rejestracji na szczepienie, punktach szczepień na terenie gminy oraz

organizowanych mobilnych punktach szczepień. 

Pracownicy  w roku 2022 nawiązali bezpośredni kontakt  z około  30 osobami.
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6. Inne  działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID

Dodatkowo  Dyrektor  tutejszego  Ośrodka  organizował  dostawy  środków  ochrony

indywidualnej (płyny dezynfekujące, rękawice, maseczki, fartuchy, czepki) oraz testów na

obecność wirusa do zakładów opieki  zdrowotnej,  szkół,  zakładu opiekuńczo-leczniczego

oraz prywatnego domu opieki znajdujących się na terenie gminy. Środki zostały przekazane

przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Środzie Śląskiej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini nie zgłasza dodatkowych

wniosków w zakresie działań jednostki na rok 2023.
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