
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PRACY 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MIĘKINI ZA ROK 2018

Pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  państwa,  mającą  na  celu

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

W 2018 roku zasiłki stałe pobierało 63 osób - wypłacono 604 świadczeń na kwotę

302535,74 zł, 11 osób skorzystało z pomocy w formie zasiłków okresowych - wypłacono 26

świadczeń na kwotę 11242,50 zł. Dla 57 osób pobierających zasiłek stały opłacano składkę

zdrowotną na kwotę 24305,42  zł. Dla 2 osób opłacono pobyt w domu pomocy społecznej na

kwotę 45619,09 zł. Jedna z osób, której  opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej  zmarła

w dniu 06.06.2018r.  Ponadto pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną z 80 rodzinami.

W 2018r. wysłano do Sądu Rejonowego w Środzie Śl. 17 pozwów o ustalenie alimen-

tów na rzecz osób pobierających zasiłki stałe z tut. Ośrodka, 3 pozwy o umieszczenie w Za-

kładzie  Opiekuńczo-Leczniczym bez  zgody klienta.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

składał również do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej 3 wnioski o przymusową obserwa-

cje i leczenie psychiatryczne.  

Dla  12  osób  udzielono  pomocy  w  sprawie  uzyskania  orzeczenia  o  stopniu

niepełnosprawności.  Ponadto  tut.  Ośrodek  jest  zobligowany  do  sporządzenia  17  stałych

sprawozdań z działalności oraz kilkanaście sprawozdań jednorazowych dotyczących różnych

sfer pomocy społecznej np. zdarzenia losowe, działania na rzecz osób opuszczających zakłady

karne, działania na rzecz osób bezdomnych itp.  
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I.  DZIAŁANIA  PODEJMOWANE  PRZEZ  GMINNY  OŚRODEK  POMOCY

SPOŁECZNEJ W MIĘKINI

1.  Projekt i  kampania socjalna pod wspólną nazwą  „Używki im później  tym

lepiej”

       Celem zarówno kampanii jak i projektu było szerzenie wiedzy na temat szkodliwości 

sięgania po używki tj. alkoholu, narkotyków czy papierosów w młodym wieku. 

Uświadamianie młodzieży jak destrukcyjny wpływ mają używki na rozwijający się organizm,

a także, że uleganie namowom środowiska i spożywanie np. alkoholu „dla towarzystwa” jest 

oznaką słabości, a nie dorosłości. Celem  kampanii i projektu było również zwiększenie 

świadomości mieszkańców gminy Miękinia nt. problemów jakimi jest sięganie po alkohol, 

papierosy, czy narkotyki przez osoby nieletnie oraz zwiększenie skuteczności radzenia sobie z

tym zjawiskiem i obrony przed nim. Mieszkańcy mogli również uzyskać informacje na temat 

instytucji pomocowych. Najważniejszym etapem projektu było przeprowadzenie warsztatów 

dla młodzieży szkolnej. Projekt trwał od września do grudnia 2018r. i był skierowany do 

uczniów klas szóstych, siódmych, ósmych, w szkołach w Miękini, Lutyni i Pisarzowicach. 

2. Szkolenie pn. „Jak opiekować się osoba starszą – aspekt praktyczny”.

To projekt organizowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przy współpracy

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miękini. Szkolenie prowadziła pielęgniarka na

Oddziale  Klinicznym  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  w  Akademickim  Szpitalu

Klinicznym  we  Wrocławiu,  trener  z  Ośrodka  Kształcenia  Doskonalenia

Zawodowego "Edukacja".  W  ramach  szkolenia  poruszone  zostały  m.in.  zagadnienia

dotyczące: fizjologicznego starzenia się organizmu człowieka, główne problemy związane z

zapewnieniem osobom starszym opieki w domu oraz sposoby ich rozwiązywania, metody

skutecznej  pielęgnacji,  aranżacja  przestrzeni  w  domu  do  potrzeb  niesamodzielnej  osoby

starszej z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, metody wspomagające opiekunów w

organizacji dnia osoby niesamodzielnej, wykorzystanie sprzętu wspomagającego codzienną

opiekę nad niesamodzielną osobą starszą itp. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał darmowe

materiały  szkoleniowe,  w  których  oprócz  tematyki  szkolenia  znajdują  się  przykładowe
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ćwiczenia  umysłowe  i  fizyczne  dla  osób  starszych  oraz  przykładowe  jadłospisy.  Na

zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

3.  „Warsztaty  Polskiego  Centrum  Profilaktycznego  dla  uczniów,  rodziców  i  

nauczycieli”.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  przy  udziale  Gminnej  Komisji  ds.

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień  nawiązał  współpracę  z  firmą

szkoleniową  „Polskie  Centrum  Profilaktyki  Artur  Ornawka”,  która  specjalizuje  się  w

przygotowywaniu  i  realizacji  szkoleń  i  warsztatów  dla  dzieci  i  nauczycieli  z  placówek

oświatowych.  W  ramach  projektu  specjaliści  z  „  Centrum  Profilaktyki”  przeprowadzili

warsztaty  dla  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców  w  szkołach  z  terenu  Gminy  Miękinia.

Tematyka odbytych szkoleń obejmowała zagadnienia z obszaru uzależnienia od komputera i

Internetu,  dopalaczy  i  narkotyków  oraz  ich  wpływie  na  organizm  człowieka,  agresji  i

przemocy  rówieśniczej  oraz  cyberprzestępczości.  W  trakcie  przeprowadzonych  prelekcji

przeszkolono około 500 osób.

4.  Projekt socjalny „Jestem rodzicem – mam czas dla swojego dziecka”

Projekt  skierowany  przede  wszystkim  do  rodziców  oraz  opiekunów  dzieci.  Celem

głównym działań było nakierowanie rodziców/opiekunów na konstruktywne spędzanie czasu

z dziećmi jak i na interesowanie się życiem codziennym swoich dzieci. Ponadto projekt kładł

nacisk  na  zwrócenie  uwagi  rodziców/opiekunów,  na  jakość  i  ilość  czasu  spędzanego  z

dziećmi,  jak  również  czasu  poświęconego  w  ciągu  dnia  na  ich  wychowywanie  i

kształtowanie. Działania miały na celu również wzmocnienie relacji pomiędzy rodzicami a

dziećmi,  jak  również  między  rodzeństwem.  Ponadto  projekt  zwracał  uwagę  na  potrzebę

edukacji  w zakresie kompetencji wychowawczych oraz w zakresie kreatywnego spędzania

czasu wolnego z dziećmi. 
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5. Działania w związku z programem „Akcja Zima” 

 W związku z okresem zimowym, a wraz z nim mrozem, tut. Ośrodek wraz z Policją

apelowali do mieszkańców gminy o konieczności zgłaszania informacji o każdej zauważonej

osobie  leżącej  lub  siedzącej  na  ziemi,  ławkach,  przystankach,  czy  też  osobie  starszej,

samotnej,  która  mogłaby  być  narażona  na  wyziębienie,  czy  też  zamarznięcie.  Ponadto

funkcjonariusze Policji sprawdzali opuszczone budynki oraz inne miejsca, w których mogły

znajdować się osoby bezdomne lub spożywający alkohol. 

W  ramach  programu  nawiązana  została  również  współpraca  z  sołtysami,  którzy

wskazywali najbardziej potrzebujące osoby do otrzymania pomocy w formie opału. 

 

6.  Projekt socjalny "Obudź czujność"

Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Miękinia i  dotyczył  przeciwdziałaniu

zatruciom  tlenkiem  węgla.  Celem  działań  było  uświadomienie  mieszkańcom  Gminy

Miękinia istnienia niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz pokazanie, jak można

zapobiegać  zatruciom  czadem.  W  ramach  projektu  organizowane  były  spotkania  w

świetlicach  wiejskich  z  pracownikiem Powiatowej  Straży  Pożarnej  w Środzie  Śląskiej,  a

także dystrybuowane były materiały  informacyjne,  mające na  celu wzmocnienie przekazu

treści związanych z zapobieganiem zatruciom.

7. Projekt socjalny – gwiazdkowa niespodzianka 

W grudniu 2018r.w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini odbyła się zabawa

choinkowa dla  dzieci  z  terenu  Gminy  Miękinia  ,,  Gwiazdkowa Niespodzianka’’.  Zabawa

zorganizowana  została  przez  Pracowników  Socjalnych  oraz  Stowarzyszenie  Gwiazdkowa

Niespodzianka w ramach projektu Operation Christmas Child Samaritan’s Purse. W imprezie

tej uczestniczyły dzieci z terenu Gminy Miękinia, pochodzące z rodzin w których występują

problemy m.in. takie jak : wielodzietność, trudna sytuacja finansowa, problemy opiekuńczo –

wychowawcze. 

Wszystkie  dzieci,  które  uczestniczyły  w  zabawie,  mogły  wziąć  udział  w licznych

konkursach, grach oraz zabawach integracyjnych, a na zakończenie imprezy każde dziecko
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otrzymało  prezent,  który  został  przygotowany  przez  rodzinę  z  Niemiec,  w  ramach

prowadzonej akcji przez organizację  na całym świecie.

8. Projekt socjalny „Pudełko Życia”

Adresatami  projektu  socjalnego  „Pudełko  Życia”  są  osoby  w  podeszłym  wieku,

niepełnosprawne, przewlekle chore, mieszkające samotnie.

Jego  realizacja  polegała  na  „wyposażeniu”  w/w  osób  w  pudelka  koloru  czerwonego  z

napisem  „Pudełko  Życia”,  w  których  umieszczono  karty  informacyjne  z  adnotacją  o

przyjmowanych lekach, chorobach oraz kontaktem do osób najbliższych. Do każdego pudełka

dołączone są naklejki , w tym jedna widoczna w nocy, które umieszcza się przy drzwiach

wejściowych  oraz  w  miejscu,  gdzie  znajduje  się  pudełko  życia.  Dzięki  temu  służby

ratownicze  niezależnie  od  pory  dnia,  stanu  osoby  poszkodowanej  są  w  stanie  w  bardzo

szybkim czasie udzielić pierwszej pomocy. 

9. Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej 

Przy tut. Ośrodku funkcjonuje Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej. Klub zrzesza osoby,

które w ramach wolontariatu deklarują chęć niesienia wsparcia głównie rzeczowego. Do Klu-

bu napływają również informacje na temat osób, które pomocy potrzebują. Na swoim koncie

Klub ma już kilka sukcesów. Dzięki działaniom wolontariuszy w 2018r., 23 rodziny z terenu

gminy Miękinia wyposażono w potrzebne sprzęty gospodarstwa domowego oraz w meble,

odzież, wyprawki dla noworodków. Ponadto pozyskano 2 pralki, lodówkę, łóżeczka dziecię-

ce, wózki, drobny sprzęt rehabilitacyjny, artykuły higieniczne, odzież zimową, pościel. Sprzęt

przekazano najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.  

Dzięki korzystaniu z portali społecznościowych „KDPS” dociera do wielu osób, co ułatwia

pozyskiwanie potrzebnych sprzętów, ubrań czy innych przedmiotów, na które czekają osoby z

rodzin najuboższych. Aktualnie "KDPS" na swoim "facebookowym" profilu ma 1252 obser-

wujących osób,  liczba ta stale rośnie.

10. Liczenie osób bezdomnych

Co dwa lata w okresie zimowym odbywa się ,, Nocne liczenie bezdomnych’’ celem

akcji jest zwrócenie uwagi na osoby bezdomne znajdujące się na terenie gminy Miękinia. Pra-
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cownicy socjalni współpracują z sołtysami oraz dzielnicowymi w zakresie pozyskiwania in-

formacji na temat osób z terenu gminy Miękinia, które mogą przebywać w pustostanach lub

którym może grozić zamarznięcie. W roku 2018 na terenie gminy Miękinia znajdowało się 5

bezdomnych. Ponadto pracownicy socjalni inwentaryzują liczbę osób bezdomnych na terenie

gminy.

11. Magazyn odzieżowy 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  prowadzi  magazyn,  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,  jak również w lokalnych

mediach,  w  Internecie,  na  strona  internetowej  tut.  Ośrodka,  oraz  na  portalu

społecznościowym.

Mieszkańcy Gminy Miękinia znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą korzystać z w/

w  wsparcia. W roku 2018 z takiej formy pomocy skorzystało ok. 220 osób.

12. Magazyn z żywnością 

 Tut. Ośrodek zawarł umowę z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań

z  zakresu  dystrybucji  art.  spożywczych  w  ramach   Programu  Operacyjnego  Pomoc

Żywnościowa  2014-2020. W ramach realizacji umowy GOPS w Miękini  prowadzi magazyn

z żywnością dla osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji.  

W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini pozyskał  w  ilości 8773,80 kg

dla 200 osób miesięcznie. W skład  paczek żywnościowych  wchodziły następujące artykuły

spożywcze: mleko, makaron świderki, ryż, kasza jęczmienna, marchewka z groszkiem, cukier

biały,  mielonka  wieprzowa,  szynka  drobiowa,  olej  rzepakowy,  ser  żółty,  sok  jabłkowy,

herbatniki,  przecier  pomidorowy,  powidła  śliwkowe,  filet  z  makreli,  gulasz  wieprzowy,

pasztet, fasola, makrela.

Pracownicy socjalni w całości zajmowali się obsługą magazynu żywności tj. przy współpracy

z  Ochotniczą  Strażą  Pożarną  w Miękini  oraz  chętnymi  do  pomocy  mieszkańcami  gminy

rozładowywali pozyskaną żywność do magazynu, wydawali żywność osobom potrzebującym,
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prowadzili ewidencję wydanej żywności, rozliczali żywność, a także byli odpowiedzialni za

sprawozdawczość.

13.   Baza osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych

Tut. Ośrodek utworzył bazę zawierającą nazwiska osób, które chętne są do świadcze-

nia wyżej wspomnianych usług na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia. 

Celem bazy jest ułatwienie kontaktu pomiędzy dwoma stronami - osobami potrzebującymi a

osobami świadczącymi pomoc.  Pomoc opiekuna kierowana jest do osób starszych, niepełno-

sprawnych lub osoby, które po wyjściu ze szpitala potrzebują wsparcia w czasie rekonwale-

scencji. 

Karty zgłoszonych opiekunek i opiekunów zawierają dane osobowe, dane kontaktowe oraz

zakres prac wykonywanych przez opiekuna dzięki czemu łatwiej i szybciej można potrzebują-

cej rodzinie zaproponować konkretne wsparcie.

W miarę upływu czasu baza opiekunek jest stale poszerzana o nowe nazwiska osób chętnych

do pomagania innym. Aktualnie lista osób chętnych do świadczenia pomocy innym wynosi 20

osób. 

14. Akcja „Jabłka w roli głównej”

Od roku 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini realizuje akcję „Jabłka

w roli głównej” w ramach, której  nieodpłatnie przekazywane są warzywa i owoce najbardziej

potrzebującym mieszkańcom gminy Miękinia. Akcja prowadzona jest w ramach mechanizmu

wsparcia  producentów owoców poszkodowanych przez rosyjskie  embargo  nadzorowanego

przez  Agencję  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa.  Głównym  celem  wyżej

wymienionego  mechanizmu  jest  wsparcie  kryzysowe  producentów  owoców  i  warzyw  w

związku z kontynuacją zakazu ich przewozu z Unii  Europejskiej  do Federacji  Rosyjskiej.

Wsparcie  odbywało  się  na  mocy  przepisów  wprowadzonych  przez  Komisję  Europejską

umożliwiających przeprowadzenie m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków

owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r  Produkty przeznaczone do wycofywania muszą

spełnić określone wymagania,  przede wszystkim jakościowe tzn.  muszą być przydatne do

sprzedaży, a zatem posiadać jakość handlową, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe

spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów. 

Mechanizm wsparcia producentów owoców poszkodowanych przez rosyjskie embargo

określa  w  sposób  szczegółowy  jakie  należy  spełniać  wymogi  aby  zostać  uznanym  za
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organizację charytatywną. Uznane organizacje charytatywne oraz uprawnione inne jednostki

organizacyjne  lub  osoby  fizyczne  zobowiązane  są  do  potwierdzania  odbioru  owoców  i

warzyw  nieprzeznaczonych  do  sprzedaży  na  Świadectwie  przejęcia.  Przy  odbiorze

nieprzeznaczonych do sprzedaży produktów może być obecny kontroler WIJHARS, który w

takim  przypadku  potwierdza  na  Świadectwie  przejęcia,  czy  ilość  i  jakość  handlowa

przejmowanych  produktów  są  z  deklarowanymi  przez  organizację  producentów  lub  ich

zrzeszenie dokonujące wycofania. 

Na mocy decyzji  Prezesa Agencji  Rynku Rolnego z dnia 17 marca 2015r. tutejszy

Ośrodek został wyznaczony jako uprawniony do otrzymywania od organizacji producentów i

ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. Dzięki wpisowi

do rejestru organizacji charytatywnych  i innych uprawnionych jednostek organizacyjnych lub

osób fizycznych, tutejszy Ośrodek w roku 2018 wydał mieszkańcom gminy Miękinia   54488

kg jabłek. W roku 2018 akcja „Jabłka w roli głównej” zorganizowana została w miesiącach:

luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.  W trosce o mieszkańców  owoce wydawane były w

różnych  miejscowościach.  Przy  wyborze  miejscowości  kierowano  się  przede  wszystkim

możliwościami dojazdu mieszkańców  pobliskich wsi oraz bezpieczeństwem osób chętnych

do odbioru bezpłatnych owoców. 

Mechanizm wsparcia producentów owoców poszkodowanych przez rosyjskie embargo

realizowanego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie

realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych

środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich

przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 82) odbywa się na

podstawie  powiadomień  składanych  przez  producentów  rolnych  w  zakresie  operacji

wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie dla ww. grupy owoców.

W roku 2018 powiadomienia  Agencja Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa ogłosiła

tylko dwa terminy przyjmowania powiadomień (19.01.2018r. oraz 06.04.2018r.) co wpłynęło

na małą ilość otrzymanych jabłek.

15. Grupy Wsparcia

 W 2018r. roku prowadzono nabór do grupy wsparcia dla rodziców. 

Celem organizowanej grupy wsparcia była Cele Grupy Wsparcia:
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- wzajemna wymiana doświadczeń;

- budowania poczucia wsparcia w trudnych sytuacjach;

- poszerzenie umiejętności wychowawczych;

- wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji;

oraz doskonalenie umiejętności:

- lepszego porozumiewania się z dziećmi;

- towarzyszenia dzieciom w ich problemach;

- radzenia sobie z ,,trudnym” zachowaniem dzieci;

- stawiania dzieciom granic;

- pozytywnego wzmacniania dzieci;

- wczesnego diagnozowania niepokojącej sytuacji;

Grupa  wsparcia  otwarta  była  dla  wszystkich  mieszkańców  Gminy  Miękini  a  spotkania

prowadzone były przez psychologa Gminnego Punktu Konsultacyjnego.

16. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

            W 2018r. tut. Ośrodek realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Cele programu to:

wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,

poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,

poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Program realizowany był przy współudziale szkół i przedszkoli z terenu gminy Miękinia, a

także jednostek oświatowych z terenu innych gmin do których uczęszczają dzieci mieszkające

na terenie gminy Miękinia. Programem zostało objętych 9 osób na kwotę 5172,50 zł w tym: 3

osoby skorzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 1150 zł,

Pracownik  odpowiedzialny  za  realizacje  Programu  comiesięcznie  przeprowadzał  kontrolę

punktów wydawania posiłków, z której sporządzał stosowny protokół.
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Koszt realizacji Programu na 2018 r.: 5172,50zł wysokość dotacji 3000,00zł, udział środków własnych

2172,50zł.

17.  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 korzystały 2 osoby, które przebywały w Domu Pomocy Społecznej w Oławie i w

Ziębicach. Koszt pobytu tych osób w  DPS dofinansowany jest z budżetu gminy. Dla 2 osób

opłacono pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 45619,09 zł.. Jedna z w/w osób zmarła

w czerwcu 2018r., tym samym od czerwca w DPS przebywa 1 osoba. 

W roku 2018 nie było usług opiekuńczych finansowanych przez GOPS. Potrzeby w

tym  zakresie  uzgadniane  były  z  rodzinami  osób  wymagających  wsparcia,  jak  również

pracownicy socjalni uzgadniali pomoc sąsiedzką.. 

18. Współpraca środowiskowa i instytucjonalna

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  celu  podniesienia  skuteczności  swoich

działań  współpracuje z :

 sołtysami

 jednostkami oświatowymi

 policją

 prokuraturą

 sądem

10



 Powiatowymi Urzędami Pracy

 Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy

 Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej

 Samorządowym Ośrodkiem Kultury

 Samorządowym Centrum Usług Wspólnych

 jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej ( OPS, PCPR, DOPS)

 kościołem

 służbą zdrowia

oraz  innymi  instytucjami  bezpośrednio  lub  pośrednio  działając  na  rzecz  mieszkańców

gminy.

19. Punkt mediacyjny 

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 rodziny. 

20. Strona internetowa GOPS

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  prowadzi  własną  stronę  internetową

www.gops.miekinia.pl , na której regularnie były umieszczane wszelkie informacje dotyczące

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

dotyczące wydarzeń dotyczących mieszkańców gminy Miękina.
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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/ .

21. Prace społecznie-użyteczne

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

użytecznych  od  dnia  01  marca  2018  roku  do  30  listopada  2018  roku  osoby  bezrobotne

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywały prace społecznie użyteczne na

terenie  gminy.  Prace  społecznie  użyteczne  zorganizowano  dla  15  osób.  Głównym  celem

powyższego  programu  była  poprawa  sytuacji  na  rynku  pracy  osób  bezrobotnych,

korzystających ze  świadczeń pomocy społecznej,  dla,  których Powiatowy Urząd Pracy w

Środzie  Śląskiej  ustalił  III  profil  pomocy  oraz  kształtowanie  aktywnej  postawy  w  życiu

społecznym i zawodowym. Prace refundowane były częściowo przez Powiatowy Urząd Pracy

–  4,86  zł/  h  oraz  ze  środków Gminy  Miękinia  3,24zł/h.  Zgodnie  z  zawartym pomiędzy

Starostą  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.  Dodatkowo  osoby  wykonujące  prace  społecznie  użyteczne  brały

aktywny udział w pracach wykonywanych na rzecz wsi. 

Po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych trzy osoby znalazły zatrudnie-

nie przy pracach porządkowych. W roku 2019 realizacja prac społecznie-użytecznych będzie

kontynuowana od dnia 01.03.2019r. przez okres 10 miesięcy. 

22. Kontrola zarządcza

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini na mocy zarządzeń Kierownika

jednostki  funkcjonuje  kontrola  zarządcza.  Kontrola  zarządcza  jest  ogółem  działań

podejmowanych  dla  zapewnienia  realizacji  celów  i  zadań  w  sposób  zgodny  z  prawem,

efektywny,  oszczędny  i  terminowy  -  opracowany  w  celu  dostarczenia  racjonalnego

zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:
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 zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

 skuteczności i efektywności działania,

 wiarygodności sprawozdań,

 ochrony zasobów,

 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

 efektywności i skuteczności przepływu informacji,

 zarządzania ryzykiem.

          Kierownik w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność

kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów. Wszyscy pracownicy tutejszego Ośrodka

są  zobowiązani  do przekazywania  Kierownikowi  informacji,  mających wpływ na  ocenę  i

doskonalenie  kontroli  zarządczej.  Na  podstawie  uzyskanych  od  pracowników  informacji

Kierownik 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, w miesiącu czerwcu przeprowadzana jest

samoocena  systemu  kontroli  zarządczej.  Samoocena  stanowi  źródło  informacji  o  stanie

kontroli zarządczej. W celu prawidłowej realizacji kontroli zarządczej Kierownik GOPS w

Miękini powołał zespół ds. kontroli zarządczej, który odrębnie ocenia stan kontroli zarządczej

na podstawie sprawozdań z realizacji celów, ankiet dotyczących oceny pracy pracowników

tutejszego  Ośrodka  oraz  ankiet  badających  satysfakcję  klientów.  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 zostać ujęte w wyżej wspomnianej liście. Członkowie w/w zespołu po zakończeniu

roku  kalendarzowego  oceniają  stan  kontroli  zarządczej  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy

Społecznej w Miękini.  Dodatkowo w ramach kontroli zarządczej wdrożono system kontroli

wewnętrznej prowadzonej na podstawie harmonogramu ustalanego na rok kalendarzowy. 

 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.

Kierownik  przeprowadza  okresowe  oceny  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  w

Ośrodku.   Rekrutacja  nowych  pracowników prowadzona jest  w formie  otwartego naboru
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kandydatów  na  wolne  stanowisko.  W  celu  wyboru  najlepszego  kandydata  Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini powołuje komisję rekrutacyjną. 

W ramach kontroli zarządczej Kierownik Ośrodka wprowadził szereg procedur we-

wnętrznych. Rejestr procedur jest aktualizowany na bieżąco i ogólnie dostępny na stronie in-

ternetowej w zakładce kontrola zarządcza.

23. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

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

czy (Dz.U.z 2017 r., poz 682 z późn.zm.) oraz art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej

z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Z 2018 poz.1693) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

2018 r. wypłacił wynagrodzenia za sprawowanie opieki na łączna kwotę 33.102,58 (słownie:

trzydzieści trzy tysiące sto dwa złote 58/100). Jest to zadanie całkowicie finansowane z bu-

dżetu państwa.

II.  REALIZACJA  ZADAŃ  WYNIKAJĄCYCH  Z  ZAPISÓW  USTAWY  O

PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

W  ramach  gminnego  systemu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  w  roku  2018

podejmowano następujące działania:

1.  Realizacja  zadań  wynikających  z  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych oraz z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021.

 Współpraca  z  Zespołem  Interdyscyplinarnym  w  Miękini  oraz  udział  w  Grupach

Roboczych przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.. U.2005 Nr 180 poz. 1493,

t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390).

 Rozpowszechnianie  broszur  i  ulotek  dotyczących  informacji  gdzie  można  uzyskać

pomoc.

 Publikowanie  na  stronie  GOPS  informacji  o  lokalnym  systemie  pomocy  oraz  o

instytucjach pomocowych na terenie powiatu.
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 Uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy w rodzinie.

 Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem

przemocy.

 Zawiadamianie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 Kierowanie  do  programów korekcyjno edukacyjnych osób,  co,  do  których  istnieje

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

 Współpraca  z  GKdsPiRPU  w  zakresie  kierowania  osoby,  co,  do  której  istnieje

podejrzenie,  że  stosuje  przemoc  w  rodzinie  oraz  istnieje  prawdopodobieństw

nadużywania  przez  nią  alkoholu  lub  substancji  psychoaktywnych  na  leczenie

odwykowe.

 Rozpoznanie  sytuacji  osoby,  co,  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest  dotknięta

przemocą w rodzinie w zakresie jej bezpieczeństwa.

 Ocenianie ryzyka występowania przemocy wobec dzieci.

 Umożliwienie  korzystania  z  Ośrodków  Interwencji  Kryzysowej  dla  osób,  wobec

których istniej podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie.

 Profilaktyczne wizyty pracowników socjalnych i  funkcjonariuszy policji  w miejscu

zamieszkania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

 Interwencyjne wizyty pracowników socjalnych i  funkcjonariuszy Policji  w miejscu

zamieszkania osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy rodzinie.

 Edukacja kadry pedagogicznej.

 Edukacja rodziców i uczniów

 Wprowadzenie rocznego planu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

 System  wsparcia  w  instytucjach  Oświaty  dla  dzieci  względem,  których  zachodzi

podejrzenie  stosowania  przemocy,  prowadzenie  przez  pedagogów  i  psychologów

szkolnych diagnoz oraz elementów terapii.

 Konsultacje  indywidualne  i  rodzinne  z  psychologiem szkolnym,  kierowanie  przez

psychologów  i  pedagogów  do  Poradni  Zdrowia  Psychicznego,  Powiatowego  Centrum

Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej oraz podejmowanie współpracy przez przedstawicieli
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Oświaty z Komendą Powiatową Policji w Środzie Śląskiej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w Miękini

2. Udzielenie  natychmiastowej  pomocy  psychologicznej  i  prawnej  oraz  zorganizowanie

niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia

osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemoc w rodzinie.

3. Prowadzenie  poradnictwa  i  interwencji  w szczególności  poprzez  działania  edukacyjne,

służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji  rodziców w rodzinach

zagrożonych przemocą tj.

1. Punkt konsultacyjny działający na terenie tut. Urzędu Gminy, gdzie zatrudniony jest

specjalista  terapii  uzależnień,  psycholog-  psychoterapeuta oraz  doradca prawny.  W

ramach punktu konsultacyjnego prowadzone są między innymi takie działania jak:

2.  Prowadzenie konsultacji  indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie osoby, co, do

której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności

ochrony przed sprawcą, odbywające się również w miejscu zamieszkania.

3. Udzielanie  poradnictwa  prawnego;  pomoc  w  sporządzaniu  wniosków,  pism  do

Prokuratury, Sądu i innych instytucji

4. Przygotowanie do podjęcia terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W MIĘKINI

Zespół  Interdyscyplinarny  w  Miękini  realizuje  zadania  wynikające  z  Gminnego

Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-

2021 i innych przepisów prawa. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i

koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji ds.

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień,  Policji,  oświaty,  ochrony  zdrowia,

organizacji pozarządowych oraz innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 nr 180 poz. 1493, t. j., Dz. U. z 2015 

r. poz. 1390) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny w Miękini 

został powołany przez Wójta Gminy Miękinia w dniu 26.05.2011r. 
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Skład Zespołu Interdyscyplinarnego na dzień sporządzania sprawozdania:

Przewodniczący Zespołu:

Pani Monika Międzyrzecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

Wiceprzewodniczący Zespołu:

Pani Ewelina Babik -  Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Miękini

Sekretarz Zespołu:

Pani Aleksandra Kutkiewicz – Długosz – Referent ds. Obsługi Administracyjno – Technicznej

Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych (GOPS w Miękini)

Pozostali członkowie Zespołu:

Pani Jadwiga Rybacka - Dyrektor Zespołu Szkono- Przedszkolnego w Lutyni

Pani Magdalena Wlaźlak - Szał – Dyrektor Zespołu Szkono-Przedszkolnego w Miękini

Pani Iwona Żurek – Dyrektor Zespołu Szkono-Przedszkolnego w Pisarzowicach

Pani Małgorzata Biszczak- Kunik – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Pan Paweł Zachary – Kierownik Posterunku Policji w Miękini (KPP w Środzie Śląskiej)

Pani Małgorzata Sidorska - Sujecka - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

Pani Aleksandra Olber - Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

Pani  Dorota Litwin -  Przewodniczący Gminnej  Komisji  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Uzależnień w Miękini

Pani Rozalia Nazimek – Praktyka Lekarza Rodzinnego w Miękini

W roku 2018 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Miękini oraz podjęto

46  uchwał  dotyczących  m.in.  powoływania  przez  Przewodniczącą  Zespołu

Interdyscyplinarnego  Grup  Roboczych  na  rzecz  rodzin,  w  których  występuje  zjawisko

przemocy oraz uchwał powołujących i odwołujących członków Grup Roboczych.

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.  opracowanie  i

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

do  przemocy  oraz  rodzin  zagrożonych  wystąpieniem przemocy.  W roku  2018  w Gminie

Miękinia powołano 30 grup roboczych.

17



W skład grup roboczych wchodzili:

  Pracownicy socjalni – przedstawiciele GOPS w Miękini

 Przedstawiciele  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Środzie  Śląskiej  -  Dzielnicowi

Posterunku Policji w Miękini

 Przedstawiciele  Gminnej  Komisji  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

uzależnień w Miękini

  Psycholodzy, pedagodzy – przedstawiciele oświaty

 Asystent rodziny – przedstawiciel GOPS w Miękini

 Koordynatorzy - przedstawiciele GOPS w Miękini

W roku 2018r. odbyło 137 posiedzeń Grup Roboczych, zakończono pracę w ramach 22 Grup

Roboczych, natomiast 7 Grup Roboczych kontynuuje pracę w roku 2019r.

W  ramach  monitoringu  realizacji  zadań  wynikających  z  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-

2021, przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca

2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.2005 nr 180 poz. 1493, t. j. Dz. U. z

2015r.  poz.  1390)  podczas  pierwszego  w  2019  roku  posiedzenia  Zespołu

Interdyscyplinarnego  w  Miękini,  przekazali  do  protokołu  Zespołu  Interdyscyplinarnego

roczne  sprawozdania  z  zadań  podejmowanych  w  ramach  własnych  kompetencji  i

wynikających z Programu.

Zespół Interdyscyplinarny w Miękini  w 2018 roku podejmował dodatkowe działania 

opisane poniżej:

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

Kampania  miała  na  celu  zwiększenie  świadomości  występowania  przemocy  we

wszystkich  obszarach  życia  (szkoła,  praca,  dom),  ale  również  zwiększenia  poczucia

odpowiedzialności społecznej i reagowania na zjawisko przemocy. Przez cały okres trwania

kampanii  na  terenie  Gminy  Miękinia  były  dystrybuowane  plakaty  skierowane  do  osób

stosujących przemoc, do osób doznających przemocy oraz do świadków przemocy. Plakaty

zawierały informację o konsekwencjach wobec osób stosujących przemoc, o prawach osoby

doznającej  przemocy  oraz  o  obowiązkach  osoby,  będącej  świadkiem  przemocy.  Plakaty

również  przedstawiały  informację,  kiedy  możemy  myśleć,  że  jesteśmy  osoba  stosująca
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przemoc, kiedy osoba doznającą przemocy a kiedy świadkiem przemocy. W trakcie kampanii

dystrybuowane były ulotki informacyjne o danych teleadresowych instytucji pomocowych.

Dane instytucji oraz osób zostały tak wybierane, aby pomoc w nich udzielana była adekwatna

do formy przemocy oraz wieku osoby potrzebującej wsparcia. Kampania była wstępem do

interdyscyplinarnego  projektu  realizowanego  w  ramach  współpracy  instytucji  tj.  Urząd

Gminy  Miękinia,  Szkoła  Podstawowa  w  Miękini,  Szkoła  Podstawowa  w  Lutyni,  Zespół

Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini,

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini,  Ochotnicza Straż Pożarna w Miękini,  Gminna

Komisja  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień,  Komenda  Powiatowa

Policji w Środzie Śląskiej.

 

2. Projekt interdyscyplinarny pn. „Porozmawiajmy o przemocy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Miękini  od miesiąca  kwietnia  do grudnia

2018  realizował  projekt  interdyscyplinarny  pod  nazwą  „Porozmawiajmy  o  przemocy”.

Działania dotyczące projektu podejmowane były we współpracy z Urzędem Gminy Miękinia,

z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Miękini, z Uniwersytetem III Wieku w Miękini, z

Gminną  Komisją  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień  w  Miękini,  z

Ochotniczą Strażą Pożarną w Miękini, z Komendą Powiatową Policji w Środzie Śląskiej, z

Zespołami  Szkolno  –  Przedszkolnymi  w  Lutyni,  Miękini  i  Pisarzowicach,  z  Sądem

Rejonowym w Środzie Śląskiej, z Polskim Centrum Profilaktyki oraz ze Służbą więzienną.

Projekt  skierowany  był  do  wszystkich  mieszkańców  z  ternu  Gminy  Miękinia,  jednakże

największą  liczbę  uczestników działań  stanowili  uczniowie,  ich  rodzice,  nauczyciele  oraz

osoby  starsze.  Wszystkie  cele,  jakie  zostały  założone  przed  realizacją  projektu  zostały

zrealizowane. Działania tj. warsztaty, szkolenia i pogadanki przyczyniły się do zwiększenia

świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o zjawisku nie tylko przemocy fizycznej, ale

także  o  występowaniu  przemocy  psychicznej,  która  objawia  się  zapewne  na  każdym

korytarzu szkolnym w postaci złych słów płynących od rówieśników, ale także zawartych w

zasobach Internetu. Uczniowie poznali techniki radzenia sobie z agresją rówieśniczą, a ich

rodzice  i  nauczyciele  uzyskali  szereg  informacji  dot.  rozpoznawania  i  reagowania  na

niepokojące zachowania dzieci. Ponadto wszelkie szkolenia, warsztaty i pogadanki z zakresu

bezpieczeństwa przyczyniły się do zwiększenia świadomości o odpowiedzialności za nasze

bezpieczeństwo w miejscu pracy, w szkole, na podwórku, w lesie oraz w domu, jak również
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za bezpieczeństwo, zdrowie i życie innych. Uczestnicy powyższych działań zaznajomili się z

pierwszą  pomocą  oraz  z  koniecznością  zgłaszania  wszelkich  sygnałów  świadczących  o

występowaniu zjawiska przemocy w ich otoczeniu oraz reagowaniu na przemoc. Spotkania

funkcjonariuszy  policji  i  pracowników  sądu  z  młodzieżą  w  szkołach  uświadomiły  im

odpowiedzialność  karną,  jaką  mogą ponieść  rodzice,  a  z  czasem oni  sami  za  stosowanie

przemocy,  demoralizację  oraz  inne  nieakceptowane  wzory  zachowań.  Ponadto  uczniowie,

którzy brali udział w szkoleniu z trenerami karate poznali filozofię karate tj. odżegnywanie

się od agresji, mądre posługiwanie się siłą, nabyli umiejętności zapanowania nad własnymi

emocjami  i  odruchami.  Konkursy,  które  były  organizowane  w ramach  projektu  pokazały

wrażliwość młodzieży na krzywdę oraz pokazały, że uczniowie rozpoznają rodzaje i formy

przemocy, ale także znają konsekwencje występujące u osób doznających przemoc. Prace,

które brały udział w konkursach, tj. plakaty, prezentacje i filmy zawierały informacje oraz

poruszały  różne  kwestie  dotyczące  przemocy  oraz  różne  obszary,  w  których  zjawisko

przemocy występuje. W ramach projektu był ogłaszany nabór do grupy wsparcia dla ofiar

przemocy w rodzinie. Z racji braku chętnych został utworzony profil na Facebooku pn. GOPS

Miękinia o Przemocy, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje oraz ciekawe artykuły

dotyczące szeroko rozumianego zjawiska przemocy. 

III. REALIZACJA ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY

W związku z realizacją  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut.

Ośrodek realizował zadania zawarte w gminnym programie wspierania rodziny.  

Rodzinom  przeżywającym  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych

proponowane są następujące formy pomocy;

 praca asystenta rodziny z rodzinami 

 konsultacje  i  poradnictwo  specjalistyczne:  terapeuta  uzależnień,  psycholog  –

w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Miękini;

 porady  prawne,  szczególnie  z  zakresu  prawa  rodzinnego  udzielane  w  Gminnym

Punkcie Konsultacyjnym w Miękini,

 punkt mediacyjny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini;

 umożliwienie uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców i opiekunów, która ma na

celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji;
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W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieci przez rodziców powiat

organizuje pieczę zastępczą.  

W 2018  r.  w  pieczy  zastępczej  nie  umieszczono  żadnego  dziecka.  Do  rodzin  z  pieczy

zastępczej w 2018 roku nie  powróciło żadne dziecko.

Ponadto w  2018 roku w pieczy zastępczej przebywało 2 dzieci. :

 instytucjonalnej:  nie przebywało żadne dziecko;

 w rodzinach zastępczych niespokrewnionych: nie przebywało żadne dziecko;

 w rodzinach zastępczych spokrewnionych: przebywało 2 dzieci.

W 2018 roku Asystent  Rodziny podjął  współpracę  z  4  rodzinami  przeżywającymi

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017

poz. 697 ) do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w

konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1; 

2)  opracowanie,  we  współpracy  z  członkami  rodziny  i  koordynatorem  rodzinnej  pieczy

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku

umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji  życiowej,  w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

4)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

5)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

6)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

7)  wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

8)  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

10)  motywowanie  do  udziału  w  zajęciach  grupowych  dla  rodziców,  mających  na  celu

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

11)udzielanie  wsparcia  dzieciom,  w  szczególności  poprzez  udział  w  zajęciach

psychoedukacyjnych; 

12)  podejmowanie  działań  interwencyjnych  i  zaradczych  w  sytuacji  zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 
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15)  dokonywanie  okresowej  oceny  sytuacji  rodziny,  nie  rzadziej  niż  co  pół  roku,  i

przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1; 

16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

18)  współpraca  z  jednostkami  administracji  rządowej  i  samorządowej,  właściwymi

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w

działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1493, z późn. zm.1)), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu 

zadań uzna za niezbędną.

Ponadto  w  związku  z  realizacją  w/w  ustawy  Sąd  Rejonowy  w  Środzie  Śląskiej

zobowiązał GOPS do sporządzania opinii na temat funkcjonowania 2 rodzin co miesiąc, 1

rodziny co 2 miesiące oraz 1 rodziny co 3 miesiące z terenu Gminy Miękinia.

IV. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Zadania zapisane w Gminnej Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych na

lata 2014-2020 są realizowane na bieżąco i widnieją w niniejszym sprawozdaniu.

V.  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.
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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 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) 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł. 

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

roku życia do ukończenie 24 roku życia 110 zł. 

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

zamieszkanie 113 zł. 

 urodzenie dziecka 1000 zł 

 opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł 

 rozpoczęcie roku szkolnego 100 zł 
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2. Świadczenie pielęgnacyjne

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

2018  r.  poz.  2220  ze  zm.)  wysokość  świadczenia  pielęgnacyjnego  w  okresie  od  dnia  1

stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.  wynosiła 1477,00 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 „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku. 

3. Zasiłek pielęgnacyjny 

Zasiłek  pielęgnacyjny   przysługuje  niepełnosprawnemu  dziecku,  osobie

niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się  orzeczeniem  o

znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku

życia,  legitymującej  się  orzeczeniem o  umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli

niepełnosprawność  powstała  w  wieku  do  ukończenia  21  roku  życia  oraz  osobie,  która

ukończyła  75  rok  życia.  Zasiłek  pielęgnacyjny  nie  przysługuje  osobie  uprawnionej  do

dodatku  pielęgnacyjnego,  a  także  przebywającej  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe

utrzymanie. 

 W okresie od 01.01.2018 r. do 30.10.2018 r. zasiłek pielęgnacyjny przysługiwał w kwocie

153,00 zł miesięcznie.  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie

wysokości  dochodu  rodziny  albo  dochodu  osoby  uczącej  się  stanowiących  podstawę

ubiegania  się  o  zasiłek  rodzinny  i  specjalny  zasiłek  opiekuńczy,  wysokości  świadczeń

rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2018r. poz. 1497 ), zmieniono

wysokość  zasiłku  pielęgnacyjnego,  który  wynosi:    

-  od  dnia  1  listopada  2018r.  do  dnia  31  października  2019r.  -  184,42  zł  miesięcznie,

- od dnia 1 listopada 2019r. - 215,84 zł miesięcznie. 

4. Świadczenie rodzicielskie 

Od  1  stycznia  2016  r.  funkcjonuje   świadczenie  rodzicielskie.  Świadczenie

rodzicielskie przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie

wynosi 1000,00 zł miesięcznie. Jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i można je
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pobierać przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia bądź przysposobienia lub objęcia opieką

jednego dziecka; przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni trójki dzieci. 

5. Zasiłek dla opiekunów 

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 dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji

przyznającej  prawo  do  świadczenia  pielęgnacyjnego.  Wysokość  zasiłku  dla  opiekuna

wynosiła do dnia 31.10.2018- 520,00 zł miesięcznie natomiast od dnia 01.11.2018 wynosi  -

620,00 zł.  miesięcznie.  Zmiana wysokości zasiłku dla opiekuna wynika z Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu

osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek

opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z

2018r. Poz. 1497 ).

W okresie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Miękini  przyjęto 716 wniosków o ustalenie  prawa do świadczeń rodzinnych tj.  zasiłku

rodzinnego  oraz  dodatków  do  zasiłku  rodzinnego,  zasiłku  pielęgnacyjnego,  świadczenia

pielęgnacyjnego,  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego,  świadczenia  rodzicielskiego  oraz

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, a także zasiłku dla opiekuna i

wydano  1176  decyzji  dotyczących  przyznania  świadczeń,  zmiany  wysokości  świadczeń,

uchylenia prawa i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. wypłacono: 

  15 274 świadczeń rodzinnych na kwotę 3 197 412,59 zł., w tym: 

  7095 zasiłków rodzinnych na kwotę 804 617,34 zł. 

 32 dodatków z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 30 162,56 zł. 

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

wychowawczego na kwotę 85720,49 zł. 

  198 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 36361,18 zł. 

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

55119,73zł. 
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  641 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 36733,00 zł. 

  745  dodatków  z  tyt.  podjęcia  przez  dziecko  nauki  w  szkole  poza  miejscem

zamieszkania na kwotę 49521,17 zł. 

 960  dodatków  z  tyt.  wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej  na  kwotę

89567,12 zł. 

 3612 zasiłków pielęgnacyjnych za kwotę 571 456,00 zł. 

  593 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę  874 926,00 zł. 

 103 jednorazowych zapomóg na kwotę 103 000 zł. 

  441 świadczeń rodzicielskich na kwotę 412 531 zł 

  opłacono 520 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 187 912,00 zł.

  opłacono 233 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 27 935,00 zł. 

  wypłacono 34 zasiłków dla opiekuna na kwotę 18 080,00 zł. 

 wypłacono 90 specjalnych zasiłków dla opiekuna ma kwotę  47 697,00 zł.

 

VI.  ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Od 1 kwietnia 2016 r. funkcjonuje - świadczenia wychowawcze uregulowane ustawą z

dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2018  poz. 2134 ze

zm.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z

wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo

opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia wysokości

500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 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 zaokrągla się do 10 groszy w górę.  W przypadku, gdy
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dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest  pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców

rozwiedzionych,  żyjących  w  separacji  lub  żyjących  w  rozłączeniu  sprawowaną  w

porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala

się  każdemu  z  rodziców  w  wysokości  połowy  kwoty  przysługującego  za  dany  miesiąc

świadczenia wychowawczego. 

Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  na  pierwsze  dziecko,  jeżeli  dochód  rodziny  w

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko

niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 

Świadczenie  wychowawcze  przyznawane  są  na  okresy  zasiłkowe.   Okres  zasiłkowy

2017/2018  na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 01

października  2017 r. i skończył się  30 września 2018 r. W przypadku ustalania prawa do

świadczenia  wychowawczego  na  w/w  okres  rokiem  kalendarzowym,  z  którego  dochody

stanowiły podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, był rok kalendarzowy

2016.  Kolejny  okres,  na  który  ustalane  było  prawo  do  świadczenia  wychowawczego,

rozpoczął  się  01  października  2018  r.  i  skończy  się  30  września  2019  r.  W przypadku

ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na w/w okres rokiem kalendarzowym, z

którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest

rok kalendarzowy 2017. Prawo do świadczenia ustala się z   uwzględnieniem określonych

ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. 

W  okresie  od  01.01.2018  r.  do  31.12.2018  r.  do  tut.  Ośrodka  wpłynęło  1  500

wniosków o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego.  Wydano 1  581 decyzji  w

sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego,  w tym 1 442 decyzji  przyznających

prawo do świadczenia i  19 decyzji  odmawiających przyznania  prawa do świadczenia,  46

decyzje  o  uchyleniu  prawa  do   świadczenia  wychowawczego,  20  decyzji  o   umorzeniu

postępowania,  54 decyzje dotyczące  żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 

Wypłacono 19 586  świadczeń wychowawczych na kwotę  9 774 154,20 zł. 
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VII. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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 903 świadczenia na

kwotę 385 550 zł.

Wydano  69 decyzji  o  przyznaniu  świadczeń z  funduszu alimentacyjnego.  Systematycznie

informowano dłużników alimentacyjnych  oraz organy właściwe dłużników alimentacyjnych

o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z FA.  67 dłużnikom alimentacyjnym oraz

organom  właściwym  dłużników  alimentacyjnych  wysłano  informacje  o  wysokości

zobowiązań   dłużnika  wobec  skarbu  państwa.  Przekazano  komornikom  sądowym

prowadzącym  postępowanie  egzekucyjne  decyzje  przyznające  osobie  uprawnionej

świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego,  harmonogramy  wypłat  decyzji  oraz  wnioski  o

przyłączenie  do  postępowania  egzekucyjnego,  prowadzonego  przeciwko  dłużnikom

alimentacyjnym.

W  w/w  okresie  kontynuowano  działania  wobec  182  dłużników  alimentacyjnych.

Przeprowadzono 10 wywiadów alimentacyjnych, odebrano 10 oświadczeń majątkowych (10

dłużników zgłosiło się na wezwanie 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 zarejestrowanych w PUP jako

osoba bezrobotna, 5 jest zatrudnionych, 1 dłużnik nie jest zdolny do podjęcia zatrudnienia

(orzeczenie  ZUS)  W  trakcie  wywiadu  alimentacyjnego  zobowiązano  3  dłużników  do

zarejestrowania się w PUP. 
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W przypadkach gdy dłużnik alimentacyjny nie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań z

powodu braku zatrudnienia , tut. GOPS zobowiązywał dłużnika do zarejestrowania się jako

bezrobotny  lub  poszukujący  pracy.  W  przypadku  osób  zarejestrowanych  w  PUP

informowano  powiatowy  urząd  pracy  o  potrzebie  aktywizacji  zawodowej  dłużnika

alimentacyjnego – 1 osoba.

        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.

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 14 postępowań w sprawie

uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz

wydano 13 decyzji.

W okresie od 01. 01. 2018r. do 31. 12. 2018r. złożono do prokuratury 13  wniosków o

ściganie  dłużnika  alimentacyjnego.  Dwóm  dłużnikom  alimentacyjnym  zatrzymano  prawa

jazdy.

W powyższym okresie komornik sądowy, dłużnicy alimentacyjni oraz komornik skarbowy

przekazali  GOPS  wyegzekwowane  świadczenia  w  kwocie  90  372,34  zł.  –  skuteczność

egzekucji wyniosła 23,44 %.

W  celu  poprawienia  skuteczności  egzekucji  kontynuowano  współpracę  z  Biurem

Informacji  Gospodarczej  „Infomonitor”,   BIG  ERIF,  Krajowym  Rejestrem  Długów   z
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Krajowym  Biurem  Informacji  Gospodarczej  oraz  Krajową  Informacją  Długów

Telekomunikacyjnych BIG SA – wpisano do Centralnej Ewidencji Dłużników 47 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.

Łącznie w roku 2018 wszczęto 69 spraw, dotyczących wypłaty świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz 66 spraw dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych

VIII. 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  od  01.  01.  2018r.  do  31.  12.  2018r.  przyjęto  1  wniosek  o  przyznanie  dodatku

mieszkaniowego. Wydano 1 decyzję administracyjną.

Wypłacono 12 dodatków  na kwotę 1 452,02 zł.

  

IX. DODATEK ENERGETYCZNY

W związku z wejściem w życie, od dnia 01. 01. 2014r.  przepisów o zryczałtowanym

dodatku energetycznym (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne  Dz. U. z

2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w okresie od 01. 01. 2018r. do 31. 12. 2018r. przyjęto 2

wnioski o wypłatę dodatku energetycznego.  W 2018r. wypłacono DE na  kwotę 125,40 zł.
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X. KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 01. 01. 2015r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej

Rodziny.  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje: 

- rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają 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.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, niezależnie od dochodu

w  rodzinie.  Karta  Dużej  Rodziny  wydawana  jest  w  formie  tradycyjnej  a  od  1.01.2018r.

również w formie elektronicznej.  Posiadacze Karty Dużej  Rodziny mogą korzystać z  obu

form alternatywnie. Wnioskując o KDR jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej

oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form. 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, który umożliwia

korzystanie z szerokiej gamy upustów. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu

oferty  kulturalnej,  rekreacyjnej  oraz  transportowej  na  terenie  całego  kraju.  Zniżki  mogą

oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 

Informacje  o  programie  oraz  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.

W okresie od 01.  01.  2018. do 31.  12.  2018r.  przyjęto 31 wniosków o przyznanie

Karty  Dużej  Rodziny,  w  tym  30  o  przyznanie  Karty  Dużej  Rodziny  złożonych  po  raz

pierwszy.  Spośród  owych 30 wniosków,  17  wniosków jest  o  przyznanie  wydanie  kart  w

formie tradycyjnej oraz 13 o wydanie kart w dwóch formach. Ponadto złożono 5 wniosków o

przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, 11 wniosków o przyznanie nowych Kart Dużej

Rodziny  dla  członka  rodziny  wielodzietnej,  który  był  już  jej  posiadaczem,  1  wniosek  o

przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej i 1 wniosek o
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uzupełnienie rodziny wielodzietnej. W powyższym okresie wydano 176  kart dla członków

rodzin wielodzietnych, w tym 68 kart dla rodziców/małżonków i 108 kart dla dzieci.

XI.   „ZA ŻYCIEM”

 Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonuje forma wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin- ,,Za

życiem''  uregulowana  ustawą  z  dnia  4  listopada  2016  r.  o  wsparciu  kobiet  w  ciąży  i

rodzin  ,,Za  życiem''.  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) 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. 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do tutejszego Ośrodka wpłynęły 3 wnioski o

ustalenie  prawa do jednorazowego świadczenia  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka,  u  którego

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wydano 2

decyzje przyznające w/w świadczenie, 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. W

2018 r. wypłacono 3 jednorazowe świadczenia na kwotę 12 000 zł. 

Żadna z rodzin nie skorzystała z możliwości współpracy z Asystentem Rodziny”.

XII.    ,,DOBRY START''

     Rządowy program „Dobry start” został  wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków

realizacji rządowego programu „Dobry start”.                                                                             

 Świadczenie  „Dobry  Start”  przysługuje  w  kwocie  300,00  zł  raz  w  roku,  bez  kryterium
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dochodowego,  w  związku  z  rozpoczęciem  roku  szkolnego do  ukończenia  20.  lub  –  w

przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24. roku życia.   Świadczenie dobry start przysługuje

także  w przypadku  ukończenia  20.  roku życia  przez  dziecko  lub  osobę uczącą  się  przed

rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się

kończy 20. rok życia, ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed

rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się

kończy  24.  rok  życia  –  w  przypadku  dzieci  lub  osób  uczących  się  legitymujących  się

orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Świadczenie  przysługuje  na  dziecko  uczące  się  w  szkole  podstawowej,

dotychczasowym  gimnazjum,  szkole  ponadpodstawowej  i  dotychczasowej  szkole

ponadgimnazjalnej,  (z  wyjątkiem  szkoły  policealnej  i  szkoły  dla  dorosłych),  szkole

artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym

ośrodku  socjoterapii,  specjalnym  ośrodku  szkolno-wychowawczym,  specjalnym  ośrodku

wychowawczym,  ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.  Świadczenie  nie  przysługuje  na

dzieci  uczęszczające  do  przedszkola  oraz  dzieci  realizujące  roczne  przygotowanie

przedszkolne  w  tzw.  zerówce  w  przedszkolu  lub  szkole. 

 Świadczenie  przysługuje  matce  lub  ojcu  dziecka,  opiekunowi  prawnemu  lub

opiekunowi  faktycznemu dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej

– rodzicom zastępczym, osobą prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówki

opiekuńczo-wychowawczej.  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” były

przyjmowane elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. oraz tradycyjnie (w

wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. do tut.  Ośrodka wpłynęło 1556 wniosków o

ustalenie prawa do świadczenia   „Dobry Start”.  Wydano 1549 rozstrzygnięć  w sprawach

dotyczących świadczenia  „Dobry Start” w tym 1537 rozstrzygnięć przyznających prawo do

świadczenia.  Przyznano  2157 świadczeń   „Dobry  Start”,  wypłacono 2157 świadczeń   na

kwotę 647 100,00 zł. 

Kierownik GOPS nie zgłasza dodatkowych potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini.  

W roku 2018 stworzono nowe stanowisko pracy ds. obsługi administracyjnej pomocy

społecznej i sprawozdawczości co pozwoliło na rozgraniczenie spraw administracyjnych od

pracy  socjalnej.  Stworzenie  nowego  stanowiska  pracy  było  wynikiem  długotrwałego
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problemu z zatrudnieniem pracownika socjalnego. Należy podkreślić, że w chwili obecnej (od

sierpnia  2018)  w  związku  z  usprawiedliwioną  nieobecnością  pracownika  w  tutejszym

Ośrodku  jest  wolne stanowisko asystenta rodziny. Pomimo ciągłego naboru brak jest osób

chętnych do podjęcia zatrudnienia w w/w zawodzie. Brak osób uprawnionych do pracy na

stanowisku asystentów rodziny jest problemem ogólnokrajowych.
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