
    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Ul. Ko  ściuszki  18A, 55-330 Miękinia  

               Tel. (71) 736 08 50   

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PRACY 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MIĘKINI ZA ROK 2020

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 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini zasiłki stałe pobierało

74 osoby - wypłacono 767 świadczeń na kwotę 404995zł, 20 osób skorzystało z pomocy w formie

zasiłków okresowych - wypłacono 37 świadczeń na kwotę 9572zł. Zasiłki okresowe przyznawano

głównie z tytułu oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Dla 67 osób pobierają-

cych zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną na kwotę 30633zł. Jednej osobie wypłacono zasiłek

celowy w wysokości 150zł. Dla 1 osoby opłacano pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę

31044 zł.  Ponadto pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną z około 1098 rodzinami. 

W 2020r. wysłano do Sądu Rejonowego w Środzie Śl. 19 pozwów (zgodnie z ustawą o pomocy

społecznej) o ustalenie alimentów na rzecz osób pobierających zasiłki stałe z tut. Ośrodka od osób

zobowiązanych do alimentacji (dzieci na rodziców, rodzice na dzieci), 3 pozwy o ubezwłasnowol-

nienie  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  składał  . do Sądu Okręgowego we Wrocławiu lub

Prokuratury.  Łącznie  sporządzono  także  108  wywiadów  alimentacyjnych  na  zlecenie  innych

Ośrodków Pomocy Społecznej.

Dla 30 osób z terenu gminy Miękinia udzielono pomocy w sprawie uzyskania orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności.  Ponadto  tut.  Ośrodek  jest  zobligowany  do  sporządzenia  22 stałych

sprawozdań z działalności oraz kilkudziesięciu sprawozdań jednorazowych dotyczących różnych

sfer pomocy społecznej np. „Wsparaj seniora” w czasie pandemii, zdarzenia losowe, działania na

rzecz osób opuszczających zakłady karne, działania na rzecz osób bezdomnych i innych działań

realizowanych przez GOPS 
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I. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIĘKINI

1. Projekt i kampania społeczna „Depresja zazwyczaj milczy”

Od  października  do  grudnia  2020r.  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Miękini

przeprowadzono kampanię społeczną pod tytułem “Depresja zazwyczaj milczy”.

Celem kampanii  było szerzenie wiedzy na temat depresji oraz rozpoznawania depresji u bliskich a

także  uświadomienie społeczeństwu, że nie jest  to chwilowy stan, ale choroba, która wymaga

leczenia.  Kampania  miała  na  celu   pomóc  osobom  chorym  i  ich  rodzinom  w  pokonywaniu

trudności związanych z chorobą oraz zachęcić do skorzystania z pomocy lekarzy, terapeutów oraz

grup wsparcia. 

W  ramach  przeprowadzanej  kampanii  rozpowszechniano  informacje  na  temat  zdrowia

psychicznego na stronie internetowej tut. Ośrodka a także na stronach społecznościowych zarówno

GOPS w Miękini jak  Klubu Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej. Mieszkańców terenu gminy Miękinia

zachęcano do korzystania w sytuacjach problemowych z bezpłatnych porad psychologicznych w

Gminny Punkcie Konsultacyjnym.  

W związku z sytuacją pandemii na świecie zaniechano organizowania  bezpośrednich spotkań.

Z informacji zwrotnych mieszkańców, którzy skorzystali ze wsparcia psychologicznego w GPK

wynika, że temat jest bardzo ważny i powszechny.  Depresja jest często lekceważona przez bliskich

osób  nią  dotkniętych  gdyż   stale  zbyt  mała  jest  świadomość  społeczna  na  temat  zakresu

występowania tejże choroby jak i powagi jej konsekwencji. 

    Z informacji napływających do GOPS w roku 2020 na terenie gminy Miękinia doszło do co

najmniej kilku prób samobójczych.

2. Kampania ,,Bliżej babci i dziadka’’

 

Kampania pod nazwą ,, Bliżej babci i dziadka’’ skierowana była do mieszkańców gminy Miękinia.

Jej   celem było  zwrócenie  uwagi  na  problemy  osób  starszych  oraz  zachęcenie  rodzin  i  osób

młodych do angażowania swoich bliskich w codziennie życie. Kampania była związana również z

międzypokoleniowymi działaniami w gminie Miękinia. W ramach kampanii został nagrany film,

który miał na celu zwrócenie uwagi na osoby starsze i to że oni też chcą czuć się potrzebni. Udział
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w nim wzięli członkowie Miękińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powstały również ulotki,

których celem było uświadomienie rodzinom, iż powinni zwracać większą uwagę na seniorów.

3. Kampania społeczna ,, Karta Dużej Rodziny- Możliwość dla Ciebie i Twoich najbliższych"

Od sierpnia 2020r. do października 2020 roku  realizowana była kampania społeczna Karta Dużej

Rodziny- Możliwość dla Ciebie i Twoich najbliższych.

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 społecznośćią lokalną oraz podniesienie prestiżu rodzin wielodzietnych. 

W ramach prowadzonej kampanii umieszono na profilu GOPS na portalu Facebook oraz na stronie

internetowej GOPS informację na temat komu przysługuje prawo do Karty Dużęj Rodziny oraz

jakie profity mogą uzyskać osoby korzystające z Karty. 

Od września 2020r. do października 2020r. na terenie gminy Miękinia rozwieszano plakaty oraz

dystrybuowano ulotki informacyjne rozpowszechniajce wiedzę o KDR. 

4. Kampania społeczna ,,Nieznajomość prawa szkodzi’’

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini realizował kampanie społeczną, której celem było

edukacja mieszkańców gminy Miękinia w dziedzinie prawnej odnośnie testamentów, darowizn i

spadków.  Działania  miały  na  celu  wzrost  świadomości  prawnej  mieszkańców gminy  Miękinia

m.in.:  do  zmniejszenia  rozpraw  sądowych  na  tle  spadkowym,  mniejszej  liczby  podważanych

testamentów  (  a  tym  samym  do  większego  uszanowania  woli  spadkodawców).  Z  informacji

zwrotnych mieszkańców, którzy skorzystali ze wsparcia nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym

Punkcie Konsultacyjnym wynikało, że zdecydowana większość mieszkańców nie zdawała sobie

sprawy  z  konsekwencji  nieznajomości  prawa,  a  konsultacja  pomogła  zrozumieć  wszelkie

wątpliwości mieszkańców. 
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5. Kampania społeczna „ALIMENTY! PO PROSTU  PŁACĘ!"

Od sierpnia 2020r. do października 2020 roku  realizowana była kampania społeczna Alimenty! Po

prostu płacę!

Kampania miała na celu edukację oraz uwrażliwienie dłużników alimentacyjnych, wierzycieli  ,

pracodawców i społeczeństwa o szkodliwości niepłacenia alimentów.

W ramach prowadzonej kampanii umieszono na profilu GOPS na portalu Facebook oraz na stronie

internetowej GOPS informację o przyczynach i skutkach niepłacecia alimentów na dzieci.

Od  sierpnia  do  października  2020r.  do  dłużników  alimentacyjnych,  wraz  z  informacjami  o

przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wysyłano ulotki informacyjne.

6.  Kampania  społeczna „STOP!  Marnotrawieniu  środków  przyznanych  w  ramach

świadczenia wychowawczego lub wydatkowania ich niezgodnie z celem”

W miesiącu  kwietniu  2020  r.  realizowana  była  kampania  społeczna  „STOP!  Marnotrawieniu

środków przyznanych w ramach świadczenia wychowawczego lub wydatkowania ich niezgodnie z

celem”. Kampania miała na celu zwrócenie uwagi osób pobierających świadczenie wychowawcze

na racjonalne wydatkowanie środków. W ramach prowadzonej kampanii umieszczono na portalu

społecznościowym  Facebook  oraz  na  stronie  internetowej  GOPS  Miękinia  informację  o

prowadzonej  kampanii  wraz  z  ulotką  informacyjną.  Do  wydawanych  wniosków  w  dziale

świadczeń wychowawczych załączana była ulotka na temat kampanii oraz zmieszczono informacje

na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Miękinia.  była ulotka na temat kampanii oraz zmieszczono

informacje na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Miękinia. 

7. Działania w związku z programem „Akcja Zima”

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

Gminną  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. 
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W  ramach  programu  nawiązana  została  również  współpraca  z  sołtysami,  którzy  wskazywali

najbardziej potrzebujące osoby do otrzymania pomocy w formie opału. 

8. Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej

Kolejny rok przy tut. Ośrodku funkcjonował Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej zrzeszając  osoby,

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

pływają również informacje na temat osób, które pomocy potrzebują. Dzięki działaniom wolonta-

riuszy w 2020r.,  17 rodziny z terenu gminy Miękinia wyposażono w potrzebne meble oraz odzież i

wyprawki dla noworodków. Ponadto pozyskano 1 telewizor, 3 wersalki, 2 sofy, meble do pokoju

dziecięcego,  lodówkę,  wózki  dziecięce,  drobny sprzęt  rehabilitacyjny,  odzież  zimową,  pościel.

Sprzęt przekazano najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.  

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

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

najuboższych. Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej angażuje się także w udostępnianie aktualności

GOPS oraz Gminy Miękinia. Pomaga także w budowaniu bazy opiekunek. 

Aktualnie "KDPS" na swoim "facebookowym" profilu ma 1254 obserwujących osób a liczba ta

stale się powiększa. 

9. 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 stronie internetowej tut. Ośrodka, oraz na portalu społecznościowym.

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

wsparcia. W roku 2020 z takiej formy pomocy skorzystało ok. 280 osób.
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10. 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 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini pozyskał  w  ilości 7,04700 ton 

żywności  dla 150 osób miesięcznie. W skład  paczek żywnościowych  wchodziły następujące 

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

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

przecier pomidorowy, powidła śliwkowe, filet z makreli, pulpety, pasztet, fasola.

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

chętnymi do pomocy  mieszkańcami gminy rozładowywali pozyskaną żywność do magazynu, 

wydawali żywność osobom potrzebującym, prowadzili ewidencję wydanej żywności, rozliczali 

żywność, a także byli odpowiedzialni za sprawozdawczość.

11. Lodówki społeczne

W  2020r.  w  gminie  Miękinia  uruchomiono  pierwszą  lodówka  foodsharingowa.  Została  ona

postawiona  przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej.  Mieszkańcy,  którzy  mają  za  dużo

jedzenia  mogą  się  nim  podzielić  władając  je  do  jadłodzielni.  Pracownicy  socjalni  dzięki

współpracy  z  CARITAS od poniedziałku  do piątku  przywożą  żywność  od  10 do nawet  80kg

żywności. Hasło, które można często zobaczyć na stronie GOPS oraz portalu społecznościowym

facebook to ,,JEDZ, DZIEL SIĘ I CZĘSTUJ!’’. W 2021 roku kontynuowano działania rozpoczęte

w 2020 roku efektem, których są dwie kolejne lodówki zlokalizowane przy świetlicach wiejskich

w Lutyni i Wilkszynie.

12. Program „Wspieraj Seniora”.

Tut. Ośrodek w roku 2020 przystąpił do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

programu „Wspieraj  Seniora”.  Program, którego czas trwania zaplanowano od 20.10.2020r.  do

31.12.2020r.  jest  odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat  i  więcej.  Program ma na celu
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wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie

epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na

dostarczeniu  zakupów,  zgodnie  ze  wskazanym przez  seniora  zakresem,  obejmujących artykuły

podstawowej potrzeby. 

W powyższym okresie pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini w okresie

od odebrali 4 zgłoszenia od osób oczekujących pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Wszystkie te osoby to seniorzy powyżej 70 roku życia. Dwa zgłoszenia były zarejestrowane przez

infolinię-  dane  w  aplikacji  CAS.  Kolejne  dwa  zgłoszenia  zarejestrowano  poza  infolinią  przez

bezpośredni  kontakt  telefoniczny  z  pracownikiem  GOPS.  W  trzech  przypadkach  seniorom

udzielono oczekiwanej pomocy.  

Na terenie gminy Miękinia chęć pomocy seniorom zgłosiło 12 wolontariuszy. Osoby te najczęściej

deklarowały chęć zrobienia i dostarczenia zakupów oraz wychodzenie z psem na spacer. W trakcie

trwania  programu  nie  było  konieczności  korzystania  z  pomocy  wolontariuszy.  Osobom

potrzebujący  pomocy  w  ramach  programu  „Wspieraj  Seniora”  udzielili  pracownicy  GOPS  w

Miękini.  Podejmowane  działania  to  przede  wszystkim  pomoc  w  kontaktach  z  pracownikami

placówek  służby  zdrowia,  realizacja  recept,  wsparcie  poprzez  rozmowę  w  okresie  w  okresie

samoizolacji i kwarantanny. 

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

W 2020r.  tut.  Ośrodek realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” . 

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. W roku

2020 programem zostało objętych 61 osób na kwotę 5870zł w tym: 

- 4 osobom przyznano pomoc w formie posiłku. Wydano 140 obiadów na łączną kwotę 490zł,

7



- 2 osoby skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności na łączną kwotę
750 zł

- 47 rodzin tj.58 osób w okresie świątecznym otrzymało świadczenie rzeczowe w postaci produk-
tów żywnościowych na łączną kwotę 4630zł

Koszt realizacji Programu na 2020r.: 5870zł wysokość dotacji 3520zł, udział środków własnych
2350zł.

14. Darmowa Rehabilitacja w ramach NFZ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini aktywnie realizuje we współpracy z EURO –

MED  bezpłatną  rehabilitację  w  warunkach  domowych  dla  mieszkańców  gminy  Miękinia.  Z

rehabilitacji  korzystają  mieszkańcy  gminy,  którzy  legitymują  się  znacznym  stopniem

niepełnosprawności. Wizyty terapeutyczne obejmują m.in.: ćwiczenia indywidualne z pacjentem,

ćwiczenia  neurofizjologiczne,  masaż  leczniczy,  elektroterapię  i  laseroterapię.  W  roku  2020r

skorzystało z rehabilitacji 30 osób. 

15. Współpraca z Fundacją Eudajmonia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini podjął współpracę z wrocławską Fundacją 

Eudajmonia w zakresie wsparcia Asystenta Seniora oraz Zatrudnienia wspomaganego dla osób 

bezrobotnych. Współpraca realizowana była w zakresie dwóch projektów prowadzonych przez 

Fundację:

-Zatrudnienie wspomagane

Projekt był kierowany do osób od 18 do 64 r.ż., bezrobotnych posiadających orzeczenie o 

niepełnosprawności zapewniający takie formy wsparcia jak praca z trenerem zawodowym, 

wsparcie psychologiczne, możliwe staże zawodowe, zwrot kosztów dojazdu, możliwe zatrudnienie

w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy, możliwość korzystania z pomocy asystenta lub 

tłumacza języka migowego

- Asystent Seniora

Projekt kierowany był do osób powyżej 60 r.ż. 

Praca asystenta seniora  obejmowała m.in. pomoc w:

przemieszczaniu się w wybrane miejsce w celu załatwienia spraw urzędowych, związanych ze 

zdrowiem itp.; załatwianiu spraw codziennych, zrobieniu zakupów, wyjściu na spacer itp.; 
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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 seniora/seniorki i/lub jej najbliższego otoczenia

np. - świadczenie tzw. opieki wytchnieniowej rozumianej, jako „czasowa usługa opiekuńcza nad 

osobą niesamodzielną, dokonująca się w zastępstwie za opiekuna faktycznego w związku z 

zaistniałym zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem

opiekuna faktycznego”. 

16. 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 lub całych rodzin

- było podejrzenie stosowania przemocy

- był nadużywany alkohol lub inne środki odurzające

- incydentalnie, bądź chronicznie niezaspokajane są potrzeby dziecka.

Działaniami objęto 68 rodzin z terenu gminy Miękinia. 

17.  Baza osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. kontynuował  tworzenie  bazy zawierającej nazwi-

ska osób, które chętne są do świadczenia wyżej wspomnianych usług na rzecz rodzin potrzebują-

cych wsparcia. Celem bazy jest ułatwienie kontaktu pomiędzy dwoma stronami - osobami potrze-

bującymi a osobami świadczącymi pomoc.  Pomoc opiekuna kierowana jest do osób starszych, nie-

pełnosprawnych 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 potrzebującej 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 zawiera nazwiska

12  osób.
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W roku 2020r.  z pomocy  opiekunek których dane znajdują się w bazie GOPS skorzystało 7 ro-

dzin. 

18.  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 c  

 ałodobowej 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 31044 zł.

W roku 2020 nie były realizowane usługi opiekuńcze finansowane przez GOPS. Potrzeby w tym

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

socjalni uzgadniali pomoc sąsiedzką.

19. Koordynator do spraw dostępności

30 września 2020 roku w GOPS powołano zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej,

cyfrowej  i  informacyjno-komunikacyjnej  oraz  koordynatora  do  spraw  dostępności.  Zadania

koordynatora  to  m.in.  wsparcie  osób ze  szczególnymi  potrzebami  w dostępie  do  informacji  o

danym podmiocie  i  usługach  jakie  świadczy.  Tworzenie  i  wdrażanie  planu  na  rzecz  poprawy

dostępności GOPS.  Na chwilę obecną wprowadzone zmiany związane z dostępnością polegają

między innymi na umieszczeniu na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Miękini

informacji o działalności tut. Ośrodka w języku migowym. . W siedzibie GOPS w Miękini z myślą
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o  seniorach  i  niepełnosprawnych  zainstalowano  poręcz  schodową  w  celu  ułatwienia  osobom

niewidomym i słabo widzącym poruszanie się w budynku użyteczności publicznej. Na drzwiach

poszczególnych  pomieszczeń  umieszczono  wypukłą  numerację,  zaś  w  holu  plan  z  rozkładem

pomieszczeń w kontrastowych kolorach.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini cały

czas doskonali swoje działania, aby likwidować bariery architektoniczno - komunikacyjne przed

osobami ze szczególnymi potrzebami.

20. 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

 Samorządowym Ośrodkiem Kultury

 Samorządowym Zespołem Oświaty

 jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej ( OPS, PCPR, DOPS)

 kościołem

 służbą zdrowia

 Strażą Gminną 

 Fundacją Eudajmonia

 Grupą medyczną EURO – MED  

oraz innymi instytucjami bezpośrednio lub pośrednio działając na rzecz mieszkańców gminy.
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21. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

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

2020 r., poz 1359) oraz art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

(Dz.U. Z 2020 poz.1876) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. wypłacił wynagrodzenia

trzem opiekunom za sprawowanie opieki na łączną kwotę 29806zł (słownie: dwadzieścia dziewięć

osiemset sześć). Jest to zadanie własne finansowane z budżetu państwa. 

22. 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 rodzin. 

23. 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/ .

24. Prace społecznie-użyteczne

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

od  dnia  02  marca  2020  roku  do  30  listopada  2020  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 – 5,10 zł/ h oraz ze środków Gminy Miękinia 3,40zł/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 2 osoby znalazły zatrudnienie przy

pracach porządkowych. W roku 2021 realizacja prac społecznie-użytecznych jest kontynuowana od

dnia 01.03.2021 r. przez okres 10 miesięcy. 

25. Kontrola zarządcza

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów

publicznych stanowi 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  jednostkach

zorientowanych na osiągnięcie celów i zadań organizacji. Zapewnienie osiągnięcia celów i zadań
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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 zespołu ma na celu     opracowanie listy ryzyk

uwzględniającej  problemy  pojawiające  się  w  związku  z  realizacją  wszystkich  zadań  Ośrodka.

Zespół 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. 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  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. 

Szczególnie istotnym elementem kontroli  zarządczej jest  Kodeks Etyczny, który funkcjonuje w

tutejszym Ośrodku od 2010 roku. Pracownicy zatrudnieni w tutejszym Ośrodku zostali zapoznani z
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Kodeksem Etycznym, w codziennej pracy przestrzegają jego postanowień. Dyrektor przeprowadza

okresowe  oceny  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  w  Ośrodku.   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. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 grudnia

2011r. w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektor tutejszego Ośrodka corocznie

do  15  lutego  składa  do  Wójta  Gminy  Miękinia  oświadczenie  o  stanie  kontroli  zarządczej.

Oświadczenie obejmuje swoim zakresem  odpowiedzialności za realizowanie przez jednostkę cele,

zadania, w szczególności dotyczące zapewnienia, że:

1) działania przez nich podejmowane pozostają w zgodności z przepisami prawa,

2) zasoby, którymi dysponują są używane w sposób racjonalny i efektywny;

3) realizowane są założone cele i zaplanowane zadania;

4) informacje generowane przez jednostkę są rzetelne, aktualne i dokładne;

5) jednostka chroniona jest w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo;

6) istniejące i pojawiające się ryzyka związane z realizacją celów i zadań

są monitorowane na bieżąco.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przedkłada Radzie Gminy projekty

uchwał dotyczących realizowanych przez Ośrodek zadań. W roku 2020 z inicjatywy  Dyrektora

tutejszego Ośrodka Rada Gminy Miękinia podjęła trzy uchwały :

- w sprawie przyjęcia Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini,

- w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023”,

-  w sprawie  przyjęcia Gminnej Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata2021-

2026

26. Wydawanie zaświadczeń do programu „CZYSTE POWIETRZE”

1  października  2020r.  weszła  w  życie  ustawa  z  dnia  14  sierpnia  2020r.  o  zmianie  ustawy  o

biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 1565),

która poprzez dodanie przepisu art.  411 ust.10h do ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r.  -  prawo
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ochrony  środowiska,  którą  wprowadzono  zadanie  polegające  na  wydawaniu  zaświadczeń  o

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa

domowego. 

Wniosek  o  wydanie  powyższego  zaświadczenia  składa  osoba  fizyczna,  która  zamierza  złożyć

wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej lub jednego z szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W okresie od października do grudnia 2020r. do tut.  ośrodka wpłynęło 5 wniosków o wydanie

zaświadczenia  o  wysokości  przeciętnego  miesięcznego  dochodu  przypadającego  na  jednego

członka gospodarstwa domowego w roku 2019. Wydano 5 zaświadczeń.

II REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAPISÓW USTAWY O PRZECIWDZIA-

ŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

W ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2020 podejmowano

następujące działania:

1. Realizacja  zadań  wynikających  z  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych,  z  Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  i  Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2016-2021 oraz z Gminnego Programy Wspierania

rodzin na lata 2018-2020.

 Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w Miękini oraz udział w Grupach Roboczych

pracowników socjalnych.

 Rozpowszechnianie  broszur  i  ulotek  informacyjnych  dotyczących  miejsc  udzielających

wsparcia osobom doświadczającym przemocy.

 Publikowanie na stronie GOPS informacji o lokalnym systemie pomocy oraz o instytucjach

pomocowych na terenie powiatu.

 Uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy w rodzinie.

 Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem prze-

mocy.

 Zawiadamianie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
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 Kierowanie do programów korekcyjno edukacyjnych osób, co, do których istnieje podej-

rzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

 Współpraca z GK ds. P i RPU w zakresie kierowania osoby, co, do której istnieje podejrze-

nie, 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.

 Profilaktyczne wizyty pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania osoby, wobec któ-

rej istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

 Interwencyjne wizyty pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania osoby, co, do któ-

rej istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy rodzinie.

 Wprowadzenie rocznego planu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

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.

Punkt  konsultacyjny  działający  na  terenie  tut.  Ośrodka,  gdzie  zatrudniony  jest  specjalista

terapii  uzależnień  oraz  psycholog.  Dodatkowo  w  Gminnym  Punkcie  Konsultacyjnym  w

Miękini przyjmują dwa razy w tygodniu, w ramach bezpłatnych porad prawnych adwokaci i

radcy prawni. W ramach punktu konsultacyjnego prowadzone są między innymi takie działania

jak:

 Prowadzenie konsultacji indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie osoby, co, do której

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

przed sprawcą.

 Udzielanie poradnictwa prawnego; pomoc w sporządzaniu wniosków, pism do Prokuratury,

Sądu i innych instytucji.

 Przygotowanie do podjęcia terapii dla osób uzależnionych i współ uzależnionych.
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III .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 2020r. poz. 218, 956) o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny w Miękini został powołany przez Wójta Gminy 

Miękinia w dniu 26.05.2011r. 

Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania w 2020 roku w oparciu o Roczny Plan Pracy

Zespołu, a zadania wynikające z powyższych dokumentów były realizowane przez pracowników

socjalnych  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miękini,  członków  Zespołu

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych oraz przekazane Radzie Gminy w formie sprawozdania. 

W roku 2020 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Miękini oraz podjęto 69

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( m.in. uchwała o planie pracy Zespołu).

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  2020  w  Gminie  Miękinia  powołano  39  grup

roboczych, które odbyły 224 posiedzenia.

W skład grup roboczych wchodzili:

 Pracownicy socjalni – przedstawiciele GOPS w Miękini

 Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej:  

            Dzielnicowi Posterunku Policji w Miękini
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 Przedstawiciele  Gminnej  Komisji  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

uzależnień w Miękini

 Kuratorzy

 Psycholodzy, pedagodzy – przedstawiciele oświaty

 Koordynatorzy - przedstawiciele GOPS w Miękini

W roku 2020r. zakończono pracę w ramach 36 Grup Roboczych, natomiast 16 Grup Roboczych

kontynuuje pracę w roku 2021r.

Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą również w

trakcie trwania pandemii i obostrzeń z nią związanych. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

oraz Grup Roboczych odbywały się wówczas w formie zdalnej poprzez połączenia telefoniczne.

Na  stronach  internetowych  tutejszego  Ośrodka  umieszczane  były  na  bieżąco  informacje  o

dostępnych  formach  wsparcia  dla  osób doświadczających  przemocy  w rodzinie,  a  pracownicy

socjalni  pozostawali  w  stałym  kontakcie  telefonicznym  z  rodzinami  objętymi  procedurą

„Niebieskie Karty”. Pomimo obostrzeń członkowie Grup Roboczych realizowali swoje zadania, ze

względu na wagę spawy, w terenie z zachowaniem, środków ostrożności. 

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. z 2020r. poz.  218, 956) przekazali roczne sprawozdania z zadań

podejmowanych w ramach własnych kompetencji i wynikających z Programu.

IV.  REALIZACJA  ZADAŃ  ASYSTENTA  RODZINY  W  OPARCIU  O  USTAWĘ  O

WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.

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

realizował zadania zawarte w gminnym programie wspierania rodziny oraz ustawie o wspieraniu

rodziny oraz systemie pieczy zastępczej.  

Rodzinom  przeżywającym  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych

proponowane są następujące formy pomocy;
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 praca asystenta rodziny  

 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;

 nabór do grup wsparcia w wyniku pandemii został chwilowo zawieszony lecz stale miało

miejsce  wsparcie  indywidualne  (telefoniczne  lub  bezpośrednie).  W  chwili  obecnej

ponownie trwają nabory osób chcących uczestniczyć w grupach wsparcia. 

W  przypadku  niemożności  zapewnienia  opieki  i  wychowania  dzieci  przez  rodziców  powiat

wspólnie z Gminą oraz Sądem Rejonowym organizuje pieczę zastępczą.  

W 2020r. w pieczy zastępczej przebywało siedmioro dzieci. 

 Instytucjonalnej:  pięcioro dzieci

 w rodzinach zastępczych niespokrewnionych: nie przebywało żadne dziecko;

 w rodzinach zastępczych spokrewnionych: przebywało 2 dzieci.

Do rodzin z pieczy zastępczej w 2020 roku wróciło 1 dziecko.

Po przeprowadzeniu skrupulatnych konsultacji środowiska i sytuacji rodzin z małoletnimi dziećmi,

w oparciu o rozmowy pracowników socjalnych z sołtysami poszczególnych wsi, w roku  2020

Asystent Rodziny podjął współpracę z  1 rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczej.   W związku  ze  zrealizowaniem planu  pracy  Asystenta  Rodziny  z

rodziną  zakończono pracę z  1 rodziną.  Ponadto  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w

Miękini końcem roku  2020r. wpłynął 1 wniosek o pomoc w formie przyznania Asystenta Rodziny 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz.

821 ) 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. 1 1 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; 
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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; 

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. Z 2020, poz. 

218,956)), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za 

niezbędną.

W grudniu 2020 roku złożono do Rady Gminy projekt uchwały przyjmującej  „Gminny programu

wspierania rodziny na lata 2021-2023”.  Na sesji rady gminy w dniu 30.12.2020r.  przyjęto w.w.

program   uchwałą  nr  XXVI/314/2020.   Monitoring  oraz  ewaluacja  Gminnego  Programu

Wspierania  Rodziny   odbywa  się   poprzez  gromadzenie,  analizę  i  interpretację  danych  oraz

zestawianie  i  porównanie  z  bieżącą  pracą  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  formie

spotkań, rozmów i pism. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny za poprzednie lata przedstawiano co roku

na posiedzeniach komisji Rady Gminy.   
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V. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

 Zadania zapisane w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

realizowane były w Gminie Miękinia na bieżąco. Na bieżąco także prowadzono ewaluację zadań

zapisanych w strategii porównując 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.   W

roku  2020  została  przygotowana  projekt   Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych  na  lata  2021-2026,  która  została  przyjęta  uchwałą  nr  XXVI/315/20  z  dnia

30.12.2021r.  

VI.  PRAWO DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH FINANSOWANE ZE

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.2, art.54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.1398 ze zm.),

w związku z  art.8  ust.1  pkt  1  ustawy z  dnia  12  marca  2014r.  o  pomocy społecznej  (Dz.U.  z

2020.poz.1876) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini w roku 2020 przyznał prawo do

bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych 18-stu osobom. 5-ciu

osobom odmówiono prawa do bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych ze  środków

publicznych w tym 3-em z powodu braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Ponadto w przypadku jednej osoby umorzono postępowanie ze względu na wycofanie wniosku

przez Stronę.

VII.  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. 

1. 95 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

2. 124 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 

3. 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
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  Okres  zasiłkowy  2019/2020,  na  który  ustalane  było  prawo  do  zasiłku  rodzinnego,

rozpoczął się 01 listopada 2019 r. i kończy się 31 października 2020 r.   Natomiast okres zasiłkowy

2020/2021 rozpoczął  się  1  listopada 2020r.  i  będzie  trwał  do 31 października 2021r.  w wyżej

wymienionych  okresach  rozpatrzono  525  wniosków  i  wydano  491  pozytywnych  decyzji

ustalających prawo do zasiłku rodzinnego z dodatkami . 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r. wypłacono:  

  5069 zasiłków rodzinnych na kwotę 584 559 zł. 

 20 dodatków z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 20 000 zł. 

 178 dodatków z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  wychowawczego

na kwotę 65731,88  zł. 

  231 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 41 429 zł. 

  418 dodatków z tyt.  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę  44

579,32 zł. 

  401 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 28 913,86 zł. 

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

na kwotę 40 739,68 zł. 

 744 dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 69564,58 zł. 

2. Świadczenie pielęgnacyjne

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.

111 ze zm.) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31

grudnia 2020 r. wynosiła  1830,00 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
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roku. W 2020r. wpłynęło 25 nowych wniosków na świadczenie pielęgnacyjne i wypłacono  745

świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę  1 358 076,00 zł. 

  opłacono 580 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 272 333,00 zł. 

  opłacono 146 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 19 524,00 zł. 

Na dzień 31.12.2020r. świadczenie pielęgnacyjne pobierały 63 osoby. 

3. Zasiłek  pielęgnacyjny

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 2020 przyjęto 85 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.  2020  poz.  374  ze  zm.)

przedłużono prawo do zasiłku pielęgnacyjnego 18 osobom niepełnosprawnym. 

Łącznie w roku 2020 wydano 103 decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny. 

Ogółem wypłacono 4 110 świadczeń na kwotę 886 851 zł.

Na dzień 31. 12. 2020r. zasiłki pielęgnacyjne pobierało 327 osób. 
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4. 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

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 dnia 20 kwietnia

2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2020 poz. 1409 ), 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.  W/w

świadczenie   jest  przyznawane  niezależnie  od  dochodu rodziny  i  można je  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.  W 2020 r.  wydano 31 decyzji

przyznających prawo do świadczenia rodzicielskiego. Wypłacono 359 świadczeń rodzicielskich na

kwotę 333 723,00 zł
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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  w  2020  r.  wynosiła  620,00  zł.

miesięcznie.  W 2020 r. wypłacono 19 zasiłków dla opiekuna na kwotę 11 200,00 zł. 

 

6. 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. 

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 2019/2020, na który ustalane było prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

rozpoczął się 01 listopada 2019 r. i zakończył się 31 października 2020 r.   Natomiast okres 

zasiłkowy 2020/2021 rozpoczął się 1 listopada 2020r. i będzie trwał do 31 października 2021r. W 

wyżej wymienionych okresach rozpatrzono 18 wniosków i wydano 14 pozytywnych decyzji,  

ustalających prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 1 decyzje odmawiające prawo do 

świadczenia oraz 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia . Wypłacono 75 świadczeń na kwotę 46

500,00 zł.

Na dzień 31. 12. 2020r. specjalny zasiłek opiekuńczy pobierały 2 osoby. 
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VIII. ,,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. 

2019 poz. 2407 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,

opiekunowi prawnemu dziecka, a także dyrektorowi domu pomocy społecznej do dnia ukończenia

przez  dziecko 18 roku życia  wysokości  500,00 zł  miesięcznie na dziecko.  Od 1 lipca  2019 r.

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 zaokrągla się do 10 groszy w

górę.   W przypadku,  gdy 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.  W  przypadku  dziecka  umieszczonego  w  domu

pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje 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.

   Okres zasiłkowy, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się

01 lipca 2019 r. i kończy się 31 maja 2021 r. (w przypadku dzieci, na które świadczenie przyznane

było  do  30  września  2019  r.  w  nowym okresie  prawo do  świadczenia  wychowawczego  było

ustalane na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.).  

    
      W  2020  r.   nie  było  nowego  naboru  wniosków  o  ustalenie  prawa  do   świadczenia

wychowawczego ponieważ trwał okres zasiłkowy 2019/2021 gdzie świadczenia były przyznane do
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31 maja 2021 r.   W okresie  od 01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r.  do tut.  Ośrodka wpłynęły 334

wnioski  o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego.  Wydano  496  rozstrzygnięć  w

sprawach  dotyczących  świadczenia  wychowawczego,  w  tym  342  rozstrzygnięcia  przyznające

prawo  do  świadczenia  wychowawczego,  3  rozstrzygnięcia  odmawiające  przyznania  prawa  do

świadczenia, 48 rozstrzygnięć o uchyleniu prawa do  świadczenia, 87 rozstrzygnięć o  umorzeniu

postępowania,   16 rozstrzygnięć dotyczących żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

oraz 2 wnioski pozostawione bez rozpatrzenia.  Wypłacono 46 795  świadczeń wychowawczych na

kwotę 23 296 694,04  zł.

Od  dnia  01.02.2021  r.  można  składać  wnioski  na  nowy  okres  zasiłkowy  2021/2022,  który

rozpoczyna się 01 czerwca 2021 r. i  trwa do 31 maja 2022 r.   W okresie od 01.02.2021 r. do

28.02.2021 r.   do tut.  Ośrodka wpłynęły już 1572  wnioski  o ustalenie  prawa do świadczenia

wychowawczego.

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 dziecko 18 roku życia. Warunkiem

przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na

osobę.  W 2020r. wpłynęły 92 wnioski ,  przyznano 83 świadczenia, oraz  9 decyzji odmawiających

świadczenia.  Wypłacono 83 jednorazowe zapomogi na kwotę 83 000 zł.
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IX. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wypłata  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  działania  podejmowane  wobec
dłużników alimentacyjnych – 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020

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  673  świadczenia na kwotę

297 952 zł.

Wydano  50  decyzji  o  przyznaniu  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego.  Systematycznie

informowano dłużników alimentacyjnych  oraz organy właściwe dłużników alimentacyjnych  o

przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z FA.  48 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 50 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono

7 wywiadów alimentacyjnych, odebrano 7 oświadczeń majątkowych (7 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 5 dłużników jest zatrudnionych, 1 dłużnik nie jest

zdolny  do  podjęcia  zatrudnienia  (orzeczenie  ZUS).  W  trakcie  wywiadu  alimentacyjnego

zobowiązano 1 dłużnika do zarejestrowania się w PUP. 

W przypadkach  gdy  dłużnik  alimentacyjny  nie  mógł  wywiązać  się  ze  swoich  zobowiązań  z

powodu  braku  zatrudnienia  ,  tut.  GOPS  zobowiązywał  dłużnika  do  zarejestrowania  się  jako
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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 9 postępowań w sprawie uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 8 decyzji.

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 2020 wysłał do Komendy 

Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej 47 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

niealimentacji.

W okresie od 01. 01. 2020r. do 31. 12. 2020r. złożono do prokuratury 7 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 119 068,86 zł. – skuteczność egzekucji

wyniosła 39,96 %.
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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 45 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  2020  wszczęto  50  spraw,  dotyczące  wypłaty  świadczeń  z  funduszu

alimentacyjnego oraz 50 spraw dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych.

X. 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. 2020r. do 31. 12. 2020r. do tut. GOPS nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę

dodatku mieszkaniowego.

  

XI. DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATY DO CZYNSZU

Zgodnie z  ustawą z dnia 10 grudnia 2020r.  o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój

mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021r. Poz. 11), 5 stycznia br. weszły w życie przepisy o „dopłatach do

czynszu”  umożliwiające  przyznanie  najemcom oraz  podnajemcom lokali  mieszkalnych,  którzy

zostali  dotknięci  ekonomicznymi  skutkami  epidemii  COVID-19,  dodatków  mieszkaniowych

powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Najemcy o przyznanie dodatku mogą składać wnioski

w swojej gminie do 31 marca 2021 r. 
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XI I. DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne  Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),  może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która: 

- złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 

- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym 

- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

W związku z powyższym w okresie od 01. 01. 2020r. do 31. 12. 2021r. nie wypłacono dodatków 

energetycznych.

XIII. KARTA DUŻEJ RODZINY

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

Rodziny (Dz.U. z 2020 poz.1348). Na podstawie powyższej ustawy rodziny wielodzietne mogą

uzyskać dokument  uprawniający  do  korzystania  z  enumeratywnie  wskazanych  ulg,  zniżek  i

rabatów.  Zapewnia  ona  dostęp  do  szerokiego  katalogu  oferty  kulturalnej,  rekreacyjnej  czy

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.

Karta 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
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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. 

W okresie od 01. 01. 2020. do 31. 12. 2020r. przyjęto 54 wnioski o przyznanie Karty Dużej

Rodziny, w tym 25 o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę

wielodzietną,  27 o przyznanie  Karty Dużej  Rodziny złożonych po raz  pierwszy przez rodzinę

wielodzietną składającą się  wyłącznie z rodziców i 3 wnioski o uzupełnienie rodziny.  Ponadto

przyznano 5 duplikatów Karty Dużej Rodziny, 9 nowych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny

wielodzietnej, który był już jej posiadaczem, 2 Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny

wielodzietnej.  W  powyższym  okresie  złożono  18  wniosków  o  przyznanie  dodatkowej,

elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny.  W roku 2020 wydano 235 kart dla członków rodzin

wielodzietnych, w tym 126 kart dla rodziców/małżonków i 109 kart dla dzieci.

XIV.    ,,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 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, w

klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej  prowadzonych w szkole ponadpodstawowej,

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

ośrodku  socjoterapii,  specjalnym  ośrodku  szkolnowychowawczym,  specjalnym  ośrodku

wychowawczym, ośrodku rewalidacyjnowychowawczym. 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
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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 2020 r. do 30 listopada 2020 r. oraz tradycyjnie (w

wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. W okresie od 01.07.2020 r. do

30.11.2020 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 1798 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry

Start”. Jeden wniosek został wniesiony po upływie w/w terminu. Wydano 1795 rozstrzygnięć w

sprawach dotyczących świadczenia „Dobry Start” w tym 1770 rozstrzygnięć przyznających prawo

do świadczenia. Przyznano 2 470 świadczeń „Dobry Start”, wypłacono 2 470 świadczeń na kwotę

740 550,00 zł ( 3 świadczenia w kwocie po 150 zł, wypłacono w ramach opieki naprzemiennej). 

XV.  JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 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- „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

01.01.2020 r. do 31.12.2020 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
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świadczenie, 1 decyzja przyznająca została wydana przez SKO we Wrocławiu na wniosek złożony

w 2019 r., 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. W 2020 r. wypłacono 3 jednorazowe

świadczenia na kwotę 12 000 zł.

XVI.  WSPARCIE  OSÓB  PRZEBYWAJĄCYCH  NA  KWARANTANNIE,  IZOLACJI

DOMOWEJ  LUB  SENIORÓW  OGRANICZAJĄCYCH  WYCHODZENIE  Z  DOMU  W

CZASIE PANDEMII

W  szczególnym czasie jakim jest pandemia COVID 19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Miękini  skupia  się  na  pomocy osobom  starszym,  samotnym,  niepełnosprawnym -  szczególnie

potrzebującym  wsparcia  w  związku  z  kwarantanną  lub  izolacją.   To  one  znajdują  się  w

najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same. 

W ramach  wsparcia  dla  osób przebywających  na  kwarantannie,  w izolacji  domowej  lub  osób

starszych  ograniczających  wychodzenie  z  domu  tutejszy  Ośrodek  nawiązał  kontakt  z

przedsiębiorcami z terenu gminy Miękinia w celu uruchomienia usługi dowozu zakupów do domu.

Dodatkowo  stworzono  bazę  wolontariuszy  świadczących  pomoc  dla  osób  potrzebujących  w

dostarczaniu zakupów, wyprowadzaniu psów, realizacji recept i dostawy leków. W związku z małą

ilością wolontariuszy znaczną część zgłoszeń realizowali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Miękini.

Od  miesiąca  kwietnia  do  miesiąca  listopada  tutejszy  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini

otrzymywał dzienny raport  osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji  domowej.  Na

podstawie otrzymanej listy pracownicy nawiązywali kontakt telefoniczny z każdą osobą znajdującą

się na liście.  W trakcie  rozmowy telefonicznej  pracownicy ustalali  czy wyżej  wskazane osoby

wymagają wsparcia  ośrodka,  informowali  o  możliwości  dokonania zakupów z usługą dowozu-

wskazując najbliższy sklep. Pracownicy podczas rozmów proponowali pomoc psychologa w celu

zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów depresji związane z obowiązkową izolacją.  Rozmowy

miały  również  na  celu  przedstawienie  najistotniejszych  zasad  obowiązujących  podczas

kwarantanny  lub  w  izolacji  domowej.  Niejednokrotnie  na  wniosek  rozmówcy  pracownicy

nawiązywali  kontakt  z  Powiatową  Stacja  Sanitarno  –  Epidemiologiczną  w  celu  sprawdzenia

statusu wykonanego testu lub terminu zakończenia okresu izolacji. W okresie znacznego wzrostu

potwierdzonych przypadków wirusa COVID-19 pracownicy tutejszego Ośrodka byli pierwszymi,

którzy  informowali  o  obowiązku  odbywania  kwarantanny.   Rozmówcy  wskazywali,  że  takie

telefony  stanowią  dla  nich  wsparcie  i  dowód  na  zainteresowanie  ich  problemami  tutejszego
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Ośrodka. Niestety zdarzało się również, iż rozmówcy byli agresywni i opryskliwi, co wynikało

przede wszystkim z sytuacji w jakiej się znaleźli i braku wiedzy oraz obowiązkowej izolacji.  Po

otwarciu granic większość osób odbywających przymusową kwarantannę posiadało obywatelstwo

ukraińskie  i  nie  znało  języka  polskiego  w  stopniu  komunikatywnym.  Stanowiło  to  znaczne

utrudnienie ponieważ pracownicy GOPS w Miękini nie mogli uzyskać informacji o ich sytuacji. W

przypadku  gdy  było  to  możliwe  kontaktowano  się  z  pracodawcami  w  celu  uzyskania

podstawowych  informacji.  Szacunkowa  ilość  osób,  z  którymi  pracownicy  nawiązali  kontakt

telefoniczny podczas odbywania kwarantanny lub izolacji domowej oscyluje w granicach 5 000.

Tutejszy Ośrodek wprowadził całodobowy dyżur z uwagi na zdarzające się sytuację gdy 

pracownicy GOPS w Miękini udzielali pomocy w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od 

pracy. Dyżur, o którym mowa powyżej był realizowany przez Dyrektora GOPS w Miękini.

W związku z zamknięciem przychodni znajdujących się na terenie gminy, pracownicy GOPS w 

Miękini wielokrotnie byli łącznikami między mieszkańcami a pracownikami przychodni. Miało to 

na celu przekazywanie informacji o potrzebie pilnego kontaktu, konieczności wypisania recepty, 

ustalenie wyniku testu na obecność wirusa.  

Po zwiększeniu możliwości aplikacji  kwarantanna,  osoby przebywające na kwarantannie lub w

izolacji  domowej  mogą  do  dnia  sporządzania  sprawozdania  kierować   zgłoszenia  za  jej

pośrednictwem. Zgłoszenia z aplikacji otrzymywane przez tutejszy Ośrodek dotyczą w większości

dostarczenia artykułów żywnościowych.  Niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, w których osoby

przebywające na kwarantannie wybierały kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w Miękini, wskazując na większe możliwości otrzymania informacji niż w aplikacji

W roku 2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini nadal występował problem z

obsadzeniem stanowiska asystenta rodziny. Pomimo ciągłego naboru brak jest osób posiadających

uprawnienia do pracy na stanowisku asystenta rodziny. Występujący w tutejszym Ośrodku brak

odpowiednich kandydatów jest problemem ogólnokrajowym.

Dyrektor GOPS nie zgłasza dodatkowych potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini. W 2020r. GOPS w Miękini zmienił siedzibę 

z ul. Kościuszki 41 na Kościuszki 18a w Miękini. Nowa siedziba jest przystosowana do pracy z

osobami niepełnosprawnymi oraz pozwala na indywidualną pracę z klientem.
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