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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PRACY 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MIĘKINI ZA ROK 2021

Pomoc  społeczna  przeszła  ewolucję  od  działalności  filantropijnej  osób prywatnych,  kościołów

i organizacji społecznych, do obowiązkowej działalności państwa i samorządów terytorialnych.

Obowiązek  udzielania  pomocy  społecznej  spoczywa  na  organach  administracji  rządowej

i  samorządowej,  które  realizując  go,  powinny  współdziałać  z  organizacjami  pozarządowymi,

związkami zawodowymi, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi.  Obecnie

państwo realizuje swoje zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez łączoną strukturę rządowo-

samorządową,  zasilaną  środkami  z  budżetu  państwa  oraz  budżetów powiatowych  i  gminnych.

Zadania  pomocy  społecznej  podzielono  na  takie,  które  są  realizowane  przez  poszczególne

jednostki  lokalne  na  swoim  terenie  (zadania  własne),  oraz  takie,  które  powinna  realizować

i  finansować  administracja  rządowa  (zadania  zlecone).  Taki  podział  zadań  umożliwia  lepszą

dystrybucję świadczeń społecznych oraz zobowiązuje władze lokalne do ciągłej diagnozy potrzeb

mieszkańców i zaspokajania ich zgodnie z lokalną specyfiką. 

Ogólną zasadą udzielania pomocy społecznej jest to, że osoby z niej korzystające są zobowiązane

do współudziału w rozwiązywaniu swej trudnej sytuacji. Zmusza je to zatem do zmiany postawy,

na ogół biernej i roszczeniowej, na aktywną w rozwiązywaniu ich własnych problemów. Podkreśla

się  wagę  właściwego  wykorzystywania  własnych  środków,  możliwości  i  uprawnień,  jakimi

dysponują osoby ubiegające się o pomoc. Najważniejsze sytuacje, w których udzielana jest pomoc

społeczna  to:  ubóstwo,  niepełnosprawność,  choroba,  sieroctwo,  bezdomność,  macierzyństwo,

bezrobocie,   niezaradność  życiowa,  trudności  z  przystosowaniem się  do życia  po opuszczeniu

zakładu karnego, klęski żywiołowe i ekologiczne,  alkoholizm, narkomania

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  w  roku  2021  przyznał  decyzją  świadczenia

pieniężne 85 osobom. 74 osoby pobierały zasiłek stały, osobom tym wypłacono 724 świadczenia
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na kwotę 387769zł, 6 osób pobierało zasiłek okresowy a jego łączna wartość wynosiła 8901zł,

zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na łączną kwotę

10000 pobrały 2 osoby. 

Na podstawie  art.66  ust.1  pkt  26  ustawy o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  o  świadczeniach

opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,  obowiązkowi  ubezpieczenia

zdrowotnego  podlegają  osoby  pobierające  zasiłek  stały  z  pomocy  społecznej  niepodlegające

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z tego też powodu 67 osobom opłacono

składkę  zdrowotną  na  kwotę  30947zł.  Ponoszono  także  kosz  pobytu  mieszkańca  w  DPS

w wysokości  2771,56 zł./ miesiąc.

Najczęstszym powodem przyznania zasiłków stałych było ubóstwo a także niepełnosprawność oraz

długotrwała lub ciężka choroba.

Pracą socjalną w roku 2021 objęto około 1026 osób w rodzinach. 

Zawarto 13 kontraktów socjalnych część A i 6 kontraktów socjalnych część B. 

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.  
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2. Kampania społeczna  „O co można się ubiegać i co przysługuje w związku z posiadanym

orzeczeniem o niepełnosprawności”

Kampania miała na celu edukację oraz  odpowiedzieć na pytania :

- Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności  ?

- Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka?

- O czym orzekają powiatowe zespoły?

- Co to jest orzeczenie o niepełnosprawności ?

- Co to jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

- Co oznaczają poszczególne stopnie: znaczny, umiarkowany, lekki

Jakie ulgi i uprawnienia ?

3.  Kampania  społeczna:‘’Terminy  składania  wniosków o  ustalenie  prawa do  świadczenia

wychowawczego oraz świadczenia dobry start na okres zasiłkowy 2021/2022’’.

Kampania miała na celu poinformowanie potencjalnych beneficjentów w/w świadczeń o terminie

oraz  sposobie  składania  wniosków  o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego  oraz

świadczenia dobry start na okres zasiłkowy 2021/2022.

W  ramach  prowadzonej  kampanii  umieszczono  informacje  na  stronie  internetowej  GOPS

Miękinia,  Urzędu  Gminy  Miękinia  oraz  na  portalu  społecznościowym  Facebook.  Informacje

umieszczono także na tablicy ogłoszeń.

4. Projekt i kampania społeczna ,,Dziel się i częstuj!’’

Realizacja  projektu dotycząca ,,  Dziel  się i  częstuj!’’ podyktowana była stawianiem na terenie

gminy Miękinia  lodówek społecznych.  Jedna z nich została  już postawiona w 2020 roku przy

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini. Kolejne zaś dwie lodówki zostały postawione

w 2021roku przy świetlicach wiejskich w Lutyni i Wilkszynie.  Celem projektu było kontrolowanie

działania  lodówek,  tego  co  jest  do  nich  wkładane,  ich  funkcjonowania  jak  i  pozyskiwanie

żywności. Przedsięwzięcie miało na celu nauczenie dzielenia się i nie marnowania żywności.
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Przez apel mieszkańców gminy Miękinia, iż chcą się dzielić żywnością oraz tych którzy nie mają

wystarczających  środków  finansowych  aby  ją  zakupić  na  teren  gminy  zostały  zakupione  trzy

lodówki  społeczne.  Korzystać z  nich  mogą wszyscy mieszkańcy gminy Miękinia.  Lodówki są

uzupełniane dzięki współpracy z marketem Dino w Miękini oraz Caritas w Miękini a także dzięki

pomocy jaką niosą mieszkańcy gminy Miękinia. 

5. Kampania społeczna ,, Zacznij kolejny rok z Kartą Dużej Rodziny‘’

Od maja  2021r. do  czerwca  2021 roku   realizowana  była  kampania  społeczna  „Karta  Dużej

Rodziny- Zacznij kolejny rok z Kartą Dużej Rodziny”. Kampania ta była kontynuacją kampanii

z roku 2020r.

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. 

Od początku maja 2021r. do końca czerwca 2021r. w ramach prowadzonej kampanii umieszono na

profilu GOPS na portalu Facebook oraz na stronie internetowej GOPS informacje na temat Karty

Dużej Rodziny: komu przysługuje prawo do Karty,   na jaki okres,  jakie profity mogą uzyskać

osoby korzystające z Karty, a na terenie gminy Miękinia rozwieszano plakaty oraz dystrybuowano

ulotki  informacyjne  rozpowszechniajce  wiedzę  o  KDR.  Mieszkańcy  gminy  zainteresowani

uzyskaniem karty byli szczegółowo informowani przez pracownika GOPS w jaki sposób można

złożyć wniosek, jak go wypełnić a także jakie uprawnienia daje posiadanie Kary Dużej Rodziny.

6. Kampania społeczna pn. ,,Odwikłane z przemocy”.

Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  we  współpracy  ze

Stowarzyszeniem Intro,  realizowali  kampanie  pn.,,Odwikłane  z  przemocy”  ,  której  celem było

przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  i  ograniczenie  jej  skutków  m.in.  poprzez:  zwiększenie

społecznego  zaangażowania  w  sprawy  związane  z  przeciwdziałaniem  przemocy,  podnoszenie

społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie. Kampania miała również

na celu rozpowszechnianie informacji,  gdzie można szukać pomocy prawnej i psychologicznej.

Przedsięwzięcie było skierowane do wszystkich mieszkanek z gminy Miękinia. 

4



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

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  od  miesiąca  lutego  do  czerwca  2021  roku

realizował  po  raz  drugi  kampanie  społeczną  pn.  „Nie  bądź  małpą!  Usłysz!  Zauważ!  Mów!”

Kampania  po  raz  kolejny  miała  przypomnieć  i  uświadomić  jak  ważna  jest  reakcja  otoczenia

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

możliwych form pomocy może skorzystać „ofiara przemocy”, „sprawca przemocy”, a także gdzie

może się zgłosić świadek przemocy.

Przez cały okres trwania kampanii  na terenie  Gminy Miękinia oraz na stronach internetowych

tutejszego Ośrodka były udostępniane plakaty oraz ulotki informacyjne o danych teleadresowych

instytucji pomocowych, jak również linki do artykułów zaproszenia na webinary, szkolenia itp.

wydarzenia. 

8. Kampania pn. „Obudź czujność”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini od miesiąca października do grudnia 2021 roku

realizował  kampanię  społeczną  pod  nazwą  „Obudź  czujność!”.  Działania  dotyczące  kampanii

podejmowane  były  w  celu  uświadomienia  konieczności  montowania  czujek  tlenku  oraz

sprawdzania instalacji grzewczych przed każdym sezonem grzewczym. Kampania również miała

służyć  nabyciu  umiejętności  reagowania  w  przypadku  zatrucia  czadem  i udzielania  pierwszej

pomocy. Podczas kampanii na stronach internetowych instytucji współrealizujących kampanię były

umieszczane  informacje  o  urządzeniu  do  wykrywania  tlenku  węgla,  miejscach  jego  instalacji,

zachowaniach  profilaktycznych,  reagowaniu  w przypadku  zaalarmowania  obecności  czadu

i  udzielania  pomocy  zaczadzonym.  Kampania  w miesiącu  grudniu  została  zakończona,  ale  na

stronach internetowych GOPS treści jej dotyczące będą umieszczane do końca marca 2022 roku,

z uwagi na panujący do tego czasu okres grzewczy.

9. Kampania pn. „Gmina Miękinia przeciw przemocy”.

Realizacja  kampanii  pn.  „Gmina  Miękinia  przeciw  przemocy”  była  zaangażowaniem  się

w Międzynarodową  Kampanię  16  dni  przeciwko  przemocy  ze  względu  na  płeć.  Kampania

rozpoczyna się od dnia 25 listopada, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw
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Przemocy Wobec Kobiet i trwa do 10 Grudnia, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień

Praw Człowieka. W ramach kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” pełnione

były  telefoniczne  dyżury  specjalistów:  psychologa,  terapeuty,  radców  prawnych,  pracowników

socjalnych.  Pełniony  był  również  dyżur  przewodniczącej  Zespołu  Interdyscyplinarnego  oraz

specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto w ramach kampanii umieszczane

były informacje dotyczące działań prowadzonych przez partnerów kampanii.

10. 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 spożywające alkohol. 

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

wskazywali  najbardziej  potrzebujące osoby (tj.  osoby starsze,  samotne)  do otrzymania pomocy

wsparcia z GOPS w Miękini.  

11. Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej

W dalszym ciągu  przy tut. Ośrodku funkcjonował Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej zrzeszając

osoby,  które  w  ramach  wolontariatu  deklarują  chęć  niesienia  wsparcia  głównie  rzeczowego.

Do  Klubu  napływają  również  informacje  na  temat  osób,  które  pomocy  potrzebują.  Działania

podejmowane  przez  Klub  usprawniają  przekazywanie  rzeczy  darczyńców  do  potrzebujących

rodzin,  pomagają  w  budowaniu  bazy  opiekunów  dla  osób  starszych,  propagowanie  działań

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

i kampaniach prowadzonych na terenie gminy Miękinia. 

Aktualnie "KDPS" na swoim "facebookowym" profilu ma 1,3 tyś obserwujących osób a liczba ta

stale się powiększa. 

6



12. 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.  Z ww. formy pomocy skorzystało ok. 364 osób.

13. Magazyn z żywnością 

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

dystrybucji  artykułów spożywczych  w ramach   Programu Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa

2014-2020. W ramach realizacji umowy GOPS w Miękini  prowadzi magazyn z żywnością dla

osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji.  

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini pozyskał  w  ilości 6,46050 ton

żywności  dla 150 osób miesięcznie. Ilość osób objęta pomocą w okresie dystrybucji wynosiła 176.

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.

14. 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

7



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.

15. Program „Wspieraj Seniora”.

Program  „Wspieraj  Seniora”  na  rok  2021  to  kontynuacja  programu  z  poprzedniego  roku.

Przedłużenie  Programu  "Wspieraj  Seniora"  w  roku  2021  jest  odpowiedzią  na  potrzeby  osób

w  wieku  70  lat  i  więcej  w  zakresie  ochrony  przed  zakażeniem  Covid-19,  w  związku

z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  Program ma na celu

dofinansowanie  gmin  w  zakresie  realizacji  usługi  wsparcia  na  rzecz  Seniorów,  którzy

w obowiązującym 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 tym artykuły  spożywcze,  środków

higieny osobistej.  W roku 2021 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

odebrali 1 telefoniczne zgłoszenie od osoby w wieku powyżej 70 roku życia  oczekującej pomocy

w ramach  programu „Wspieraj  Seniora”.  Zgłoszenia  dotyczyło  pomocy  w skontaktowaniu  się

z pracownikami przychodni Zdrowia. Pomoc została udzielona przez pracowników tut. ośrodka.

Na terenie gminy Miękinia chęć pomocy seniorom oprócz pracowników GOPS deklaruje 14 osób.

Osoby te najczęściej wykazują chęć zrobienia i dostarczenia zakupów oraz wychodzenia z psem

na spacer.    W trakcie trwania programu nie było konieczności korzystania  z pomocy powyższych

osób, gdyż wsparcia udzielili pracownicy GOPS w Miękini.  Do wykonywania zadań w ramach

programu  “Wspieraj  seniora”  zadysponowano  4  pracowników  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej  w  Miękini.  Trzech  pracowników  socjalnych  odpowiada  za  zgłoszenia  i  udzielenie

niezbędnej pomocy a 1 pracownik za obsługę aplikacji CAS pod względem raportowania sytuacji

na  terenie  Gminy  Miękinia,  jak  również  za  udzielanie  pracownikom  socjalnym  informacji

o zgłoszeniach od seniorów. 

Wysokość środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu

"Wspieraj  Seniora"  to  2500zł,  jednakże  w  roku  2021  wysokość  środków  faktycznie

wydatkowanych na realizację programu "Wspieraj Seniora" wynosi 0zł (stan na dzień 31 grudnia

2021 r.) 
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16. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

Na podstawie zapisów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata

2019-2023 oraz uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Miękinia z dnia 25.01.2019r.  w sprawie

uchwalenia  wieloletniego  programu  osłonowego  w zakresie  dożywiania  uczniów,  dzieci,  osób

starszych i niepełnosprawnych  w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole

i  w domu” na  lata  2019-2023,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Miękini  w roku 2021

zajmował  się  zapewnieniem  pomocy  w  formie  posiłku,  jak  również  w  formie  świadczenia

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku

lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Pomoc została udzielona w szczególności:

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy  o pomocy

społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

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

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

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

mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia

pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni. 

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

Programem zostało objętych 53 osoby na kwotę 4783zł w tym: 

- pomoc w formie ciepłego posiłku przyznano 7 dzieciom z 5-ciu rodzin. Wydano 201 obiadów na

łączną kwotę 743,50zł,

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

350 zł

- 38 rodzin otrzymało świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych na łączną kwotę

3689zł.

Koszt realizacji Programu na 2021r. to 4783zł: wysokość dotacji 3013zł, udział środków własnych

1770zł.
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17. 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.  Z  darmowej

rehabilitacji w ramach NFZ skorzystało z rehabilitacji 18 osób. 

18. Współpraca z Fundacją Eudajmonia

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  podjął  współpracę  z  wrocławską  Fundacją

Eudajmonia w zakresie wsparcia Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 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 osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej pomagał m.in.:

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

zdrowiem itp.;

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

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

- korzystaniu z różnych źródeł informacji, w czytaniu, prowadzeniu korespondencji;
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- w wykonywaniu innych podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego

funkcjonowania społecznego zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej 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”.

Kto mógł skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

- osoba dorosła legitymująca się orzeczeniem o znacznym/ umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności

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

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

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co

dzień dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji

W roku 2021r. Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Eudajmonia zapewniła 5 osobom z 

terenu gminy Miękinia. 

Na rok 2022r. złożono wniosek o objęcie wsparciem 7 osób z terenu naszej gminy. 

19. Weryfikacja rodzin z dziećmi.

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

przychodniami, kuratorami, położnymi prowadził działania na rzecz rodzin z dziećmi, w których:

- istniało prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia dzieci, rodzin

- było podejrzenie stosowania przemocy

- był nadużywany alkohol lub inne środki odurzające

- incydentalnie, bądź chronicznie niezaspokajane są potrzeby dziecka.

Działaniami objęto 56 rodzin z terenu gminy Miękinia 

20.  Baza osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych

W celu zapewnienia mieszkańcom gminy wsparcia oraz świadczenia pomocy w szybki i rzetelny

sposób szybko  Ośrodek Pomocy Społecznej  od kilku lat tworzy  bazę osób, które chcą świadczyć
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pomoc osobom starszym, poprzez zakupy, wsparcie w pracach wynikających z dnia codziennego,

wsparcie w toalecie codziennej, czy po prostu obecność, rozmowę  i dotrzymanie towarzystwa.   

Baza  osób  w  roku  2021r  powiększyła  się  o  3  osoby,  pozostające  w  regularnym  kontakcie

z  tutejszym  ośrodkiem.  Łącznie  tut.  Ośrodek  dysponuje  9  osobami,  które  na  terenie  gminy

wspierają seniorów poprzez pomoc w formie usług opiekuńczych.. 

Celem  bazy  jest  ułatwienie  kontaktu  pomiędzy  dwoma  stronami  -  osobami  potrzebującymi

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

niepełnosprawnych  lub  osoby,  które  po  wyjściu  ze  szpitala  potrzebują  wsparcia  w  czasie

rekonwalescencji. 

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 roku  2021r.   z  pomocy   opiekunek  których  dane  znajdują  się  w  bazie  GOPS skorzystało

9 rodzin. 

21.  Pomoc w formie usług opiekuńczych oraz zapewnienie całodobowej opieki w DPS

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

przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  ,  oraz

szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat  oraz  trybu  ich

pobierania.

Zgodnie  z  Uchwałą   dotyczącą  odpłatności  za  świadczone usługi  opiekuńcze  koszt  1  godziny

usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2% najniższej emerytury brutto ogłoszonej przez

Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.

Wysokość  odpłatności  za  usługi  zależy  od  indywidualnej  sytuacji  materialnej  osoby  samotnej

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

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

poprzez zapewnienie im opieki w Domach Pomocy Społecznej. Z takiej formy pomocy korzystała

1 osoba, które przebywała w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach. Koszt pobytu tych osób w

DPS  dofinansowany  jest  z  budżetu  gminy.  Dla  1  osoby  opłacono  pobyt  w  domu  pomocy

społecznej na kwotę 33 258,72 zł, co miesięcznie daje kwotę 2771,56 zł
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W roku 2021 z uwagi na brak wniosów 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.

22. 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.   W 2021roku  zostały  zamontowane  na  schodach  przy  wejściu  do  GOPS

barierki,  które  ułatwiają  poruszanie  przy  wejściu  do  budynku.  Na schodach  również  założono

listwy,  które  zaznaczają  krawędzie  schodów oraz  zabezpieczają  przed  poślizgnięciem.  Ponadto

skontaktowano się z firmą będącą wykonawcą strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Miękini w celu pozyskania informacji o zgodności strony internetowej z wytycznymi

WCAG  2.0  na  poziomie  AA.  W wiatrołapie  budynku  został  umieszczony  plan  pomieszczeń

z opisem kto w jakim pokoju się  znajduję,  w celu ułatwienia  poruszania  się  po budynku.  Na

drzwiach   pomieszczeń zostały również przywieszone wypukłe oznaczenia numeracyjne. 

23. 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
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 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.

24. 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. 

25. 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/ .

26. Kampania społeczna pt. Status: Zaszczepieni!

Kampania  miała  na  celu  edukację  na  temat  szczepień  przeciwko  Covid  -19.  W  ramach

prowadzonej  kampanii  umieszczono  na  profilu  GOPS  na  portalu  Facebook  oraz  na  stronie

internetowej GOPS informację o szczepieniach przeciwko Covid-19.

27. Zdrowie mieszkańców gminy Miękinia

https://www.facebook.com/Zdrowie-mieszka%C5%84c%C3%B3w-w-gminie-Mi%C4%99kinia-

105259378567180

We wrześniu  2021 r.  Utworzona  została  strona  internetowa poświęcona propagowaniu  działań

prozdrowotnych wśród mieszkańców gminy. Na stronie  umieszczane są informacje o aktualnych

na terenie gminy wydarzeniach, związanych ze zdrowiem, profilaktyką i wszelkimi działaniami,

mającymi na celu promocje zdrowia.  Poruszane w 2021r  zagadnienia:

- Program Profilaktyki Raka Piersi 

- Profilaktyka chorób cukrzyc

- Rozpoczęto inwestycję w edukację i zdrowie mieszkańców w zakresie profilaktyki czerniaka.

-  Profilaktyka  i  wczesne  wykrywanie  nowotworów  złośliwych  dolnego  odcinka  przewodu

pokarmowego 

- Zapobieganie chorobom zakaźnym, w tym zapaleniom płuc

- Budowanie odporności psychicznej nastolatków

28. Prace społecznie-użyteczne

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

od  dnia  01  marca  2021  roku  do  30  listopada  2021  roku  osoby  bezrobotne  korzystające  ze

świadczeń z pomocy społecznej wykonywały prace społecznie użyteczne na terenie gminy. Prace
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społecznie użyteczne zorganizowano dla 15 osób. Głównym celem  powyższego programu była

poprawa sytuacji  na rynku pracy osób bezrobotnych. Prace refundowane były częściowo przez

Powiatowy  Urząd  Pracy  –  5,22  zł/  h  oraz  ze  środków  Gminy  Miękinia  3,48zł/h.  Zgodnie

z zawartym pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Miękinia porozumieniem tygodniowa norma

czasu pracy dla wykonujących prace społecznie użyteczne wynosi 10 godzin, miesięczna zaś 40

godzin. Do podstawowych obowiązków wykonujących prace jest utrzymanie czystości na terenie

wybranych  miejscowości  w  szczególności:  przystanków,  placów  zabaw,  boisk,  terenów  przy

świetlicach wiejskich. Dodatkowo osoby wykonujące prace społecznie użyteczne brały aktywny

udział w pracach wykonywanych na rzecz wsi. 

W roku 2022 realizacja prac społecznie-użytecznych będzie kontynuowana od dnia 01.03.2022 r.

przez okres 10 miesięcy. 

29. Odpłatności w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

W 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini ponosił koszty umieszczenia  dzieci

przebywających  w  rodzinie  zastępczej  na  kwotę  13505,56,-  i  w  placówkach  opiekuńczo

wychowawczych na kwotę 41678,58  zgodnie z  art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r.

o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Łączne koszty w 2021 r. wyniosły 55184,14 zł.

(słownie:pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 14/100).

30. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki  jest  świadczeniem

pieniężnym z pomocy społecznej. Mimo, że wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją

orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów

mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem

prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest  ustawa z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy

społecznej.  Przedmiotowe  wynagrodzenie  wypłaca  się  w  wysokości  ustalonej  przez  sąd.

Wypłacenie  wynagrodzenia  za  sprawowanie  opieki  należy  do zadań  zleconych  z  administracji

rządowej realizowanych przez gminę. Środki na realizacje tego zadania zapewnia budżet państwa. 
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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  2021 poz.2268  ze  zm.)  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w roku 2021

wypłacił wynagrodzenia trzem opiekunom 82 świadczenia za sprawowanie opieki na łączną kwotę

33615,62 zł. 

31. Kontrola zarządcza

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

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

Interpretując  tą  definicję  warto  powtórzyć  zatem,  że  kontrola  zarządcza  to  ogół  działań

zarządczych w jednostce zorientowanych na osiągnięcie celów i zadań organizacji. Zapewnienie

osiągnięcia celów i zadań oznacza nacisk na skuteczność działania. W myśl powyższej definicji

cele organizacji mają być osiągnięte w sposób: 

zgodny z prawem, ⇒

efektywny,  co  oznacza  zapewnienie  najlepszej  możliwej  relacji  pomiędzy  ponoszonymi⇒

nakładami i osiąganymi efektami, 

oszczędny,  co  oznacza  zapewnienie  najniższego  możliwego  kosztu  realizacji  celów⇒

i zadania przy założeniu odpowiedniej jakości wykonania, 

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

lub utraty jakości. 

Dyrektor  w  ramach  wykonywania  bieżących  obowiązków  monitoruje  skuteczność  kontroli

zarządczej  i  jej  poszczególnych  elementów.  W celu  prawidłowej  realizacji  kontroli  zarządczej

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

czterech  pracowników  zatrudnionych  w  tutejszym  Ośrodku  na  różnych  stanowiskach.

Zróżnicowanie stanowisk pracy zajmowanych przez członków zespołu ma na celu     opracowanie

listy  ryzyk  uwzględniającej  problemy  pojawiające  w  związku  z  realizacją  wszystkich  zadań

Ośrodka. Zespół ds. kontroli zarządczej przeprowadza analizę występujących w jednostce ryzyk

i na jej podstawie opracowuje plan ryzyk na następny rok. Każdy pracownik ma prawo zgłosić

ryzyko, które powinno w jego opinii  zostać ujęte  w wyżej wspomnianej liście. Członkowie wyżej

wspomnianego zespołu po zakończeniu  roku kalendarzowego oceniają  stan kontroli  zarządczej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini. Wszyscy pracownicy tutejszego Ośrodka są
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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 przyjęty   odrębnym

zarządzeniem  Kierownika  Ośrodka.  Pracownicy  zatrudnieni  w  tutejszym  Ośrodku  zostali

zapoznani z Kodeksem Etycznym, w codziennej pracy przestrzegają jego postanowień. Dyrektor

przeprowadza  okresowe  oceny  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  w  Ośrodku.  Oceny

okresowe  pracowników  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  mają  na  celu

wartościowanie postaw pracowników, cech osobowych, zachowań, poziomu wykonywanych zadań

istotnych  z  punktu  widzenia  ustalonych  celów i  misji.  Rekrutacja  nowych  pracowników

prowadzona jest w formie otwartego naboru  kandydatów na wolne stanowisko. W celu wyboru

najlepszego  kandydata  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  powołuje

komisję rekrutacyjną. 

W ramach  kontroli  zarządczej  Dyrektor  Ośrodka  wprowadził  szereg  procedur  wewnętrznych.

Rejestr  procedur  jest  aktualizowany  na  bieżąco  i  ogólnie  dostępny  na  stronie  internetowej

w zakładce kontrola zarządcza.

32. Program STRATEGOR

W grudniu 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu Fundacji Polskiej

Akademii  Nauk  w  Gorzowie  Wielkopolskim,  którego  celem  jest   opracowanie  narzędzia  do

programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.  Projekt współfinansowany jest ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  Programu Operacyjnego Wiedza,  Edukacja.

Rozwój, Osi Priorytetowej II.
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II.  PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2021.

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy

w Rodzinie na lata 2016-2021 zawiera szereg działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie, zwiększenie i umocnienie działań instytucji społecznych w udzielaniu pomocy osobom

doznającym  przemocy  oraz  podejmowanie  odpowiednich  działań  wobec  sprawców  przemocy

w rodzinie. 

Działania, które przyczyniają się do realizacji założonych celów Programu.

1 Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Miękinia:

- zbieranie i uaktualnianie informacji na temat rozmiarów problemu przemocy w rodzinie oraz

zasobów środowiska lokalnego

-  monitorowanie  problematyki  przemocy  w  rodzinie  oraz  udzielanej  pomocy  w ramach

działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

- wprowadzenie rocznego planu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

-  coroczne  sprawozdania  z  realizowanych  działań  oraz  z  diagnozy  zjawiska  przemocy

w rodzinie na terenie gminy Miękinia

2 Podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej mieszkańców gminy na temat zjawiska

przemocy, jego przejawów i form:

-  prowadzenie  kampanii  informacyjnych  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  oraz

instytucjach współpracujących

- rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy

- publikowanie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini oraz Urzędu

Gminy  Miękinia  informacji  o  lokalnym  systemie  pomocy  i  wsparcia  osób  uwikłanych

w zjawisko przemocy domowej

3 rozpowszechnianie  w  lokalnym  środowisku  informacji  o  programach  korekcyjno  –

edukacyjnych
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- zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup odbiorców

-  realizacja  programów  adresowanych  do  dzieci,  młodzieży,  rodziców  i  nauczycieli

(dotyczących  m.in.  konstruktywnej  komunikacji  interpersonalnej,  porozumiewania  się  bez

przemocy,  modyfikowania agresywnych zachowań,  mediacji  i  umiejętności  rozwiązywania

konfliktów bez użycia przemocy)

-  realizacja  programów  profilaktycznych  ukierunkowanych  na  rozwój  umiejętności

wychowawczych rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem wychowywania bez przemocy

(warsztaty umiejętności wychowawczych, szkoły dla rodziców)

4 ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy

5 Poprawa  skuteczności  działań  osób  i  instytucji  zobowiązanych  oraz  uprawnionych  do

przeciwdziałania przemocy:

-  zwiększenie  kompetencji  zawodowych  pracowników  służb  i  instytucji  zajmujących  się

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

- szkolenia grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla potrzeb

współpracy w Grupach Roboczych

- szkolenia dotyczące problemu przemocy w rodzinie dla członków Grup Roboczych

6 Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

- zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie,

tworzenie Grup Wsparcia i kierowanie do nich ofiar przemocy

- nawiązywanie i utrwalanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych służb i instytucji

- kontynuacja  działalności  funkcjonującego  na  terenie  Gminy  Miękinia  Zespołu

Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,  w  celu  szybkiego

i  skutecznego  podejmowania  działań  zmierzających  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  oraz

zatrzymania  przemocy  w  rodzinie,  a  także  planowania  i realizacji  działań  pomocowych

w oparciu o diagnozę potrzeb, poprzez zadania Zespołu
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- kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, przyjmowanie zgłoszeń

dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie

przemocy, w tym procedury Niebieskiej Karty

-  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

- monitorowanie rodzin, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie

współpracy z sądem, w sytuacjach występowania przemocy w rodzinach z dziećmi

- ocenianie ryzyka występowania przemocy wobec dzieci.

- 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 Oświaty

z Komendą Powiatową Policji w Środzie Śląskiej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

w Miękini

-  prowadzenie  poradnictwa  i  interwencji  w  szczególności  poprzez  działania  edukacyjne,

służące  wzmocnieniu  opiekuńczych  i  wychowawczych  kompetencji  rodziców w rodzinach

zagrożonych przemocą

- kierowanie do Gminnego Punku Konsultacyjnego, działającego na terenie tut. Ośrodka, do

psychologa,  psychoterapeuty  oraz  doradcy  prawnego.  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, odbywające się również w miejscu

zamieszkania, udzielanie poradnictwa prawnego; pomoc w sporządzaniu wniosków, pism do

Prokuratury,  Sądu  i  innych  instytucji,  przygotowanie  do  podjęcia  terapii  dla  osób

uzależnionych i współuzależnionych
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-  gromadzenie  informacji  na  temat  instytucji  udzielających  pomocy  rodzinom,  w których

występuje zjawisko przemocy domowej

- publikowanie na stronie GOPS informacji o lokalnym systemie pomocy oraz o instytucjach

pomocowych na terenie powiatu.

7 Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i  korekcyjnych wobec osób stosujących

przemoc:

- analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania

się  leczeniu  odwykowemu,  składanych  do  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych, pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy

- kierowanie do terapeuty uzależnień, psychologa

-  występowanie  z  zawiadomieniami  do  prokuratora  oraz  Komendy  Powiatowej  Policji

o  podejrzeniu  popełnienia  czynów określonych w art.  2  pkt.  2  ustawy o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie

- przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym

- kierowanie do udziału w programach korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc

w rodzinie

-  profilaktyczne  wizyty  pracowników  socjalnych  i  funkcjonariuszy  policji  w miejscu

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

Gmina  Miękinia  podejmuje  powyższe  działania  m.  in.  w  ramach  pracy  Zespołu

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego oraz specjalistów

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jest zgodnie z art. 9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956):

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
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 podejmowanie  działań  w  środowisku  zagrożonym przemocą  w  rodzinie  mających  na  celu

przeciwdziałanie temu zjawisku

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

 rozpowszechnianie  informacji  o  instytucjach,  osobach  i  możliwościach  udzielenia  pomocy

w środowisku lokalnym

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego na dzień sporządzania sprawozdania:

Przewodniczący Zespołu:

Pani Monika Międzyrzecka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

Wiceprzewodniczący Zespołu:

Pani Izabela Urynowicz - Starszy 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 Szkoły Podstawowej w Lutyni

Pani Małgorzata Biszczak - Kunik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miękini

Pani Iwona Żurek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach

Pani Marzena Wantuch – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Pan Leopold Pichowicz – Kierownik Posterunku Policji w Miękini (KPP w Środzie Śląskiej)

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

Pani Karolina Rodziewicz - Rawska - 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

Pan Gustaw Dobosz – Straż Gminna
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W roku 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz podjęto 63 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.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w Miękini  w roku 2021 wpłynęło 37 formularzy „Niebieska

Karta – A”, w tym w 3 rodzinach wszczęto dwukrotnie procedurę „Niebieskie Karty”. 7 procedur

zostało wszczętych prze pracowników socjalnych, 2 przez pracowników oświaty, a pozostałe przez

przedstawicieli policji. W okresie sprawozdawczym zakończono 41 procedur „Niebieskie Karty”,

a  2  procedury  zostały  przekazane  do  prowadzenia  przez  Zespoły  Interdyscyplinarne  zgodnie

z właściwością miejscową.  

Zespół  interdyscyplinarny  może  tworzyć  grupy  robocze  w  celu  rozwiązywania  problemów

związanych  z  wystąpieniem  przemocy  w  rodzinie  oraz  w  przypadku  wpłynięcia  do  Zespołu

wniosku  o  zwołanie  posiedzenia  Grupy  Roboczej  przez  podmioty  uprawnione  do  wszczęcia

procedury  „Niebieskie  Karty”.   W  skład  grup  roboczych  wchodzą  przedstawiciele  jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów

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

kuratorzy  zawodowi  oraz  przedstawiciele  innych  podmiotów,  specjaliści  w dziedzinie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową

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

Żandarmerii Wojskowej.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 

 opracowanie  i  realizacja  planu  pomocy  w  indywidualnych  przypadkach  wystąpienia

przemocy  w  rodzinie  na  podstawie  diagnozy  sytuacji  rodziny,  którą  sporządza  każdy

członek Grupy  Roboczej

 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych

wystąpieniem przemocy poprzez wizyty pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji

oraz poprzez monitoring sytuacji małoletnich przez specjalistów z placówek oświatowych

i kuratorów sądowych

 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy

oraz efektów tych działań.
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W roku sprawozdawanym Zespół Interdyscyplinarny powołał 36 Grup Roboczych, które odbyły w

sumie 220 posiedzeń. Grupy Robocze zakończyły pracę w 25 rodzinach. Natomiast działania Grup

Roboczych  w dalszym ciągu  prowadzone  są  w 10  rodzinach.  Zadania  w ramach  pracy  grupy

roboczej opracowywane są w w oparciu o indywidualny plan pomocy rodzinie, aktualne potrzeby

rodziny oraz wynikające z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

III.  REALIZACJA  ZADAŃ  ASYSTENTA  RODZINY  W  OPARCIU  O  USTAWĘ

O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Wspieranie rodziny jest zespołem metodycznych działań mających na celu przywrócenie rodzinie

funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Aktywność  ta  wpisuje  się  w  obszar  zadań  gminy  i  jest  przypisana  grupie  pracowników

realizujących zadania asystentury rodzinnej. 

Działania  na  rzecz  rodziny  prowadzone  są  za  zgodą  rodziny  i  z  jej  aktywnym  udziałem,

z uwzględnieniem zasobów własnych rodziny oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.  

Działalność ta oparta jest na konsultacjach, poradnictwie specjalistycznym, terapii, mediacji, stąd

też obszar pracy na rzecz rodziny oparty jest na zasadzie interdyscyplinarności  oraz partnerstwa

wielosektorowego. 

Praca  z  rodziną  prowadzona jest  również  w przypadku czasowego umieszczenia  dziecka  poza

rodziną oraz w rodzinie, w której doszło do kryzysu i w efekcie którego nastąpiło umieszczenie

dziecka w pieczy zastępczej, prowadzone są działania o charakterze pomocowym i intensywnej

pracy  z rodziną w celu przezwyciężania trudności i możliwości powrotu dziecka do rodziny.   

 

 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wobec rodzin przeżywających

trudności  opiekuńczo-wychowawcze  gmina  podejmuje  działania  zmierzające  do  zapewnienia

wsparcia, które polegają w szczególności na:  

 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

 wzmocnieniu roli funkcji rodziny; 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 
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 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

 pomocy w integracji rodziny; 

 przezwyciężaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

 dążeniu do reintegracji rodziny. 

W katalogu  usług  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Miękini  znajduje  się  dodatkowe

wsparcie  adresowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w postaci

asystenta  rodziny.  Praca  asystentów  rodziny  wpisuje  się  w  priorytetowe  działania  polityki

społecznej  miasta,  w  szczególności  w  zakresie  wyrównywania  szans  osób  zagrożonych

i  wykluczonych  społecznie  jako  nowy  model  pracy  środowiskowej,  zapewniający  utrzymanie

dzieci w ich naturalnych środowiskach.  

Zadania  z  zakresu  wsparcia  rodziny  przeżywającej  trudności  opiekuńczo-wychowawcze

realizowane są przez pracowników GOPS w Miękini i polegają na: 

-  opracowaniu  i  realizacji  planu  pracy  z  rodziną  we  współpracy  z  członkami  rodziny

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;  

-  opracowaniu  we  współpracy  z  członkami  rodziny,  w  konsultacji  z  pracownikiem

socjalnym  i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest

skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonego w pieczy zastępczej; 

- udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  z dziećmi; 

- wspieraniu aktywności społecznej rodzin; 

-  udzielaniu  wsparcia  dzieciom,  w  szczególności  poprzez  udział  w  zajęciach

psychoedukacyjnych; 

- prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

-  sporządzaniu na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach; 

-  współpracy  z  zespołem  interdyscyplinarnym  lub  grupą  roboczą,  o  których  mowa

w ustawie  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Asystent  rodziny  pełni  funkcję  pomocnika,  mediatora  i  doradcy,  towarzyszy,  wspiera  oraz

aktywizuje  rodzinę.  Podejmuje  również  działania  zmierzające  do  poprawy wzajemnych  relacji

wewnątrz  rodziny,  motywuje  do  dokonywania  pozytywnych zmian,  m.  in.  w kwestii  poczucia

własnej  sprawczości,  modeluje  prawidłowe  zachowania,  wzmacnia  pozytywne  poczynione  już
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zmiany.  Towarzyszy  rodzinie  w  poszukiwaniach  rozwiązań  w  trudnych  sytuacjach  życiowych

z  wykorzystaniem  mocnych  stron  członków  rodziny,  zasobów  rodziny  dalszej,  społeczności

lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Asystent przyjmuje rolę 

„przyjaciela  specjalnego” i  przewodnika w rozwoju,  którego celem jest  przywrócenie  stabilnej

sytuacji rodzinnej.  

Rodzinom  przeżywającym  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych

proponowane są następujące formy pomocy;

 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 2021 r. pracownicy GOPS w Miękini objęli pracą łącznie około  100 rodzin z czterech grup.

Byli to rodzice biologiczni:  

 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych; 

 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

 zamieszkujący wraz z dziećmi na terenie gminy Miękinia; 

 wychowujący dziecko niepełnosprawne na podstawie ustawy „Za życiem”. 

 
Asystent rodziny koncentrował się na rodzinie jako systemie, stąd też pod bezpośrednim wpływem

pracy  asystentów  rodziny  znalazło  się  4  rodziny.  Byli  to  rodzice  objęci  wsparciem  asystenta

rodziny, ich dzieci, dziadkowie oraz wspólnie zamieszkujący krewni.  

Wśród  rodzin  objętych  wsparciem asystenta  rodziny,  znaczna  część  znajduje  się  od  wielu  lat

w  systemie  pomocy  społecznej.  Borykają  się  one  z  niepełnosprawnościami,  przewlekłymi

chorobami somatycznymi, psychicznymi i/lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Są

to  również  rodziny  o  niskim  statusie  społecznym,  ubogie,  często  długotrwale  bezrobotne.

Trudnościom opiekuńczo-wychowawczym często towarzyszy upośledzenie umysłowe rodzica lub

inne dysfunkcje w znaczący sposób zmieniające właściwe postrzeganie rzeczywistości. 
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Wśród rodzin objętych wsparciem asystenta  są  rodziny,  które samodzielnie  podejmują  decyzję

o potrzebie pomocy lub rodziny, nie było rodzin, które zobowiązane są do współpracy na mocy

postanowienia Sądu Rodzinnego. 

Intensywność  pracy  z  rodziną  charakteryzuje  się  dużym  zróżnicowaniem  w  zależności   od

analizowanego  przedziału  czasowego.  Pierwsze  miesiące  współpracy  wymagają  największego

zaangażowania  zarówno  asystenta,  jak  i  poszczególnych  członków  rodziny.  Początki  pracy

asystenta  obejmują  rozpoznanie  potrzeb  Klientów i  ocenę  sytuacji  rodziny  z  perspektywy jej

członków oraz  obiektywną diagnozę  potrzeb  i  potencjalnych możliwości  rodziny.  Działania  te

skutkują stworzeniem planu pracy z rodziną. Stopniowa realizacja zadań wynikających z planu

pracy  z  rodziną  prowadzi  z  czasem  do  usamodzielniania  się  rodzin   i  minimalizowania  roli

asystenta.  Wówczas asystent  wspólnie z pracownikiem socjalnym monitoruje  działania rodziny

dokonując wizytacji ( co najmniej 6 miesięcy), aż do pewności co do usamodzielnienia się rodziny.

IV. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miękinia na lata 2021-2026

jest długookresowym dokumentem planistycznym uwzględniającym program pomocy społecznej

i  projekty,  które  zostały  przyjęte  do  realizacji,  bądź  będą  przyjęte  w  późniejszym  terminie.

Strategia uwzględnia w szczególności programy pomocy społecznej, które mają na celu wspieranie

grup  szczególnego  ryzyka  prowadząc  do  ich  integracji  oraz  stanowi  uzupełnienie  Strategii

Rozwoju Gminy Miękinia. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie

Miękinia  jest  kontynuacją  dokumentu  sporządzonego  na  lata  2014r.  -  2020r.  i  jest  zgodna

z założeniami polityki państwa, ustaw kompetencyjnych nakładających na organy administracji

rządowej  i  samorządowej  określone  obowiązki,  a  także  dokumentami  strategicznymi spójnymi

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

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

do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Monitoring Strategii  powinien być realizowany

systematycznie w oparciu  o sprawozdawczość  instytucji  zaangażowanych w realizację  działań.

Monitoring dostarczy materiałów do ewaluacji strategii. Ewaluacja zaś pozwala na ocenę realizacji

Strategii wg przyjętych kryteriów (skuteczności, efektywności, odpowiedniości, użyteczności oraz
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długotrwałości – perspektywiczności), a także poprzez mierzalność wskaźników. Zadania zapisane

w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026 realizowane były

w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  na bieżąco. Na bieżąco także prowadzono  ewaluację

zadań  zapisanych  w  strategii  porównując  je  z  wykonaną  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy

w Miękini i inne instytucje pracą. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych  i  Programu  Wspierania Rodziny przedstawiano co roku na posiedzeniach komisji

Rady Gminy.  

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

sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,potrzeba

ochrony ofiar handlu ludźmi, ochrona macierzyństwa  lub wielodzietności, bezradność w sprawach

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach

niepełnych  lub  wielodzietnych,  trudności  w  integracji  cudzoziemców,  którzy  otrzymali  status

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,   trudności  w przystosowaniu  się  do życia  po zwolnieniu

z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania,  zdarzenia losowe i  sytuacje kryzysowe, klęska

żywiołowa lub ekologiczna.

V.   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 (Dz.U. 2021r. poz.1285 ze zm.),  w związku

z art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021.poz.2268 ze

zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini w roku 2021 przyznał prawo do bezpłatnych

świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych pięciu  osobom. Trzem osobom

odmówiono prawa do bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych

w tym dwóm z powodu braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego a jednej

z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Ponadto w przypadku czterech osób umorzono

postępowanie trzem ze względu na wycofanie wniosku przez Stronę, jednej z powodu opłacenia

należności przez Stronę.
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VI.  ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

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

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

dziecka,  świadczenie  rodzicielskie  oraz  świadczenia  opiekuńcze  –  zasiłek  pielęgnacyjny,

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

1. Zasiłek rodzinny 

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

uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł,  w przypadku, gdy członkiem rodziny jest  dziecko

legitymujące  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo

o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  zasiłek  rodzinny  przysługuje,  jeżeli  dochód  rodziny

w  przeliczeniu  na  osobę  albo  dochód  osoby  uczącej  się  nie  przekracza  kwoty  764,  00  zł.

Od  1  stycznia  2016  r.  rodziny,  które  przekroczył  próg  dochodowy  nie  straciły  świadczeń

rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia są stopniowo

obniżane  wraz  ze  wzrostem dochodów.  Dotyczy  to  zasiłku  rodzinnego  i  dodatków do  niego:

z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania  z  urlopu  wychowawczego,  wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej,

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

poza miejscem zamieszkania. 

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

 95 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

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

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

Wysokości dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

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

miesięcznie

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł. miesięcznie

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

życia do ukończenie 24 roku życia 110 zł. miesięcznie
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 podjecie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazdy 69 zł., zamieszkanie

113 zł. 

 urodzenie dziecka 1000 zł jednorazowo

 opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł miesięcznie

 rozpoczęcie roku szkolnego 100 zł jednorazowo w miesiącu wrześniu

Okres zasiłkowy 2020/2021, na który ustalane było prawo do zasiłku rodzinnego, rozpoczął się 01

listopada 2020r.  i  kończy  się  31  października  2021r.    Natomiast  okres  zasiłkowy 2021/2022

rozpoczął się 1 listopada 2021r. i będzie trwał do 31 października 2022r. w wyżej wymienionych

okresach  rozpatrzono  380 wniosków  i  wydano  699   decyzji  ustalających  prawo  do  zasiłku

rodzinnego  z  dodatkami,  ustalających  świadczenia,  ustalających  świadczenia  nienależnie

nienależnie pobrane oraz zmieniających wysokość przysługujących świadczeń. 

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r. wypłacono: 

  4621 zasiłków rodzinnych na kwotę 528024,08 zł. 

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

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

wychowawczego na kwotę 64875,59  zł. 

  257 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 50150,99 zł. 

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

41314,56 zł. 

  375 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 25494,31 zł. 

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

na kwotę 37073,49 zł. 

 749 dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 69514,47 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 2021 r. do 31

grudnia 2021 r. wynosiła  1971,00 zł miesięcznie. Ponadto, ustawa określa mechanizm corocznej
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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. W 2021r. wpłynęło 29 nowych wniosków na świadczenie pielęgnacyjne i wypłacono  875

świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę  1 712 755,00 zł. 

  opłacono 619 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 332 491,00 zł. 

  opłacono 167 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 29 611,00 zł. 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

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

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

faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin

dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną

albo dziecka przysposobionego -  w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia  dziecka opieką albo

przysposobienia,  nie  później  jednak  niż  do  ukończenia  przez  dziecko  18  roku  życia.  

Warunkiem  przyznania  świadczenia  jest  nieprzekroczenie  kryterium  dochodowego  w  kwocie

1922,00 zł. na osobę.  W 2021r. wpłynęło 99 wniosków ,  przyznano 81 świadczeń.  Wypłacono 81

jednorazowych zapomóg na kwotę 81 000 zł.

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy

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

ciąży obowiązek alimentacyjny - czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki –

dziadkowie, rodzeństwo) a także współmałżonkom jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej  w związku z  koniecznością  sprawowania  stałej  opieki  nad  osobą legitymującą  się

orzeczeniem  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  albo  orzeczeniem  o  niepełnosprawności

łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub  długotrwałej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby

w  związku  ze  znacznie  ograniczoną  możliwością  samodzielnej  egzystencji  oraz  konieczności

stałego  współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia,  rehabilitacji

i edukacji.  Kwota  świadczenia  to 620  zł miesięcznie.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę REZYGNUJE LUB NIE
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PODEJMUJE  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  celu  jej  sprawowania.

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

Okres zasiłkowy 2020/2021, na który ustalane było prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

rozpoczął się 01 listopada 2020 r. i kończy się 31 października 2021 r.   Natomiast okres zasiłkowy

2021/2022 rozpoczął  się  1 listopada 2021r.  i  będzie  trwał  do 31 października 2022r.  w wyżej

wymienionych  okresach  rozpatrzono   wniosków  i  wydano  pozytywnych  decyzji  ustalających

prawo do  specjalnego zasiłku opiekuńczego.  W wyżej  wymienionych okresach rozpatrzono 14

wniosków  i  wydano  13  pozytywnych  decyzji,   ustalających  prawo  do  specjalnego  zasiłku

opiekuńczego,  1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia .  Wypłacono 61 świadczeń na kwotę

37240,00 zł.

VII. ,,ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE’’

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 było częściowe pokrycie wydatków

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

życiowych.  Świadczenie  wychowawcze  przysługiwało  matce,  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu

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

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

2019r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu

rodziny.  W  przypadku  urodzenia  dziecka,  ukończenia  przez  dziecko  18  roku  życia,  kwotę

świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala  się,  dzieląc kwotę tego

świadczenia  przez liczbę  wszystkich  dni  kalendarzowych w tym miesiącu,  a  otrzymaną kwotę

mnoży  się  przez  liczbę  dni  kalendarzowych,  za  które  to  świadczenie  przysługuje.  Kwotę

świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrąglało się do 10 groszy w

górę.  W przypadku,  gdy dziecko,  zgodnie z  orzeczeniem sądu,  było pod opieką naprzemienną

obydwojga  rodziców  rozwiedzionych,  żyjących  w  separacji  lub  żyjących  w  rozłączeniu

sprawowaną  w  porównywalnych  i  powtarzających  się  okresach,  kwotę  świadczenia

wychowawczego ustalało się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za
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dany  miesiąc  świadczenia  wychowawczego.  W  przypadku  dziecka  umieszczonego  w  domu

pomocy  społecznej  świadczenie  wychowawcze  przysługiwało  dyrektorowi  domu  pomocy

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

nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego. 

W  2021  r.  realizowane  były  wypłaty  świadczeń  wychowawczych  za  okres  2019/2021  oraz

2021/2022. Okres zasiłkowy 2019/2021 rozpoczął się 01 lipca 2019 r. i skończył się

31 maja 2021 r. Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 rozpoczął się 1 czerwca 2021 r. i kończy się 31

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

wychowawczego oraz ich realizację przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 3167 wniosków o ustalenie

prawa do świadczenia  wychowawczego.  Wydano 3256 rozstrzygnięć  w sprawach dotyczących

świadczenia wychowawczego,  w tym 3056 rozstrzygnięć przyznających prawo do świadczenia

wychowawczego,  9  rozstrzygnięć  odmawiających  prawa  do  świadczenia,  23  rozstrzygnięcia

o uchyleniu prawa do  świadczenia, 162 rozstrzygnięcia o  umorzeniu postępowania, 6 decyzji

żądających zwrotu świadczenia.  

Wypłacono 50 370  świadczeń wychowawczych na kwotę 25 077 591,89  zł.

DOBRY START

W  okresie  od  01.01.2021  r.  do  31.12.2021  r.  tutejszy  Ośrodek  nie  przyjmował  wniosków

o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  dobry  start.  Wnioski  te  były  obsługiwane  przez  Zakład

Ubezpieczeń Społecznych. Wydano 3 decyzje żądające zwrotu świadczenia na kwotę 900,00 zł.

 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.
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Podstawą  do  skorzystania  z  uprawnień  jest  zaświadczenie,  które  potwierdza  ciężkie

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 10  wniosków o ustalenie

prawa do jednorazowego świadczenia ,,Za życiem''. Wydano 8 decyzji w sprawach dotyczących

jednorazowego świadczenia ,,Za życiem'', w tym 8 decyzji przyznających prawo do świadczenia.

2  wnioski  pozostały  w  aktach  sprawy  bez  rozpatrzenia  z  powodu   niezastosowania  się  do

wezwania. 

Wypłacono 8  świadczeń na kwotę 32 000,00  zł.

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. 2021 poz. 1100 ), lub w ciągu
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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 okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 37 wniosków o ustalenie

prawa  do  świadczenia  rodzicielskiego.  Wydano  43  decyzje  administracyjne  w  sprawach

dotyczących świadczenia rodzicielskiego, w tym 36 decyzji przyznających prawo do świadczenia

rodzicielskiego, 2 decyzje uchylające prawo do świadczenia, 4 decyzje o umorzeniu postępowania,

1 decyzje żądającą zwrotu świadczenia . 

Wypłacono 399 świadczeń rodzicielskich na kwotę 342 015,00 zł. 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

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

dla opiekunów przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z 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 2021 r. wypłacono 16 zasiłków dla opiekuna na kwotę 9 185,00zł. 

VIII. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wypłata  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  działania  podejmowane  wobec

dłużników alimentacyjnych – 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021

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  635  świadczenia na kwotę

282 041,76 zł.

Wydano  40  decyzji  o  przyznaniu  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego.  Systematycznie

informowano  dłużników  alimentacyjnych   oraz  organy  właściwe  dłużników  alimentacyjnych
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o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z FA.  40 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 ww. okresie kontynuowano działania wobec 49 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono 11

wywiadów  alimentacyjnych,  odebrano  11  oświadczeń  majątkowych  (11  dłużników

z wezwanych 49 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  ww.  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, 3 dłużników nie jest

zdolnych  do  podjęcia  zatrudnienia  (orzeczenie  ZUS),  3  dłużników  jest  zarejestrowanych

w urzędzie pracy.

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 – 3 osoby.

        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, 
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 - 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  7  postępowań  w  sprawie  uznania  dłużnika

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 5 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 34 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji.

W okresie od 01. 01. 2021r. do 31. 12. 2021r. złożono do prokuratury 4 wnioski o ściganie 

dłużnika alimentacyjnego. Jednemu dłużnikowi alimentacyjnemu zatrzymano prawo jazdy.

W  powyższym  okresie  komornik  sądowy  i  dłużnicy  alimentacyjni   przekazali  GOPS

wyegzekwowane świadczenia w kwocie 138 533,77zł. –  skuteczność egzekucji wyniosła 49,12 %.

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 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.
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IX. ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE

Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu  dziecku  do  16  roku  życia  jeżeli  posiada  orzeczenie

o niepełnosprawności. 

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

o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  umiarkowanym  stopniu

niepełnosprawności,  jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku

życia, 

 osobie, która ukończyła 75 lat. 

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

W roku 2021 przyjęto 103 nowych wnioski o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego. 

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

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

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

prawo do zasiłku pielęgnacyjnego 31 osobom niepełnosprawnym. 

Łącznie w roku 2021 wydano 134 decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny. W 2021r. z zasiłku

pielęgnacyjnego skorzystało 346 osób.

Ogółem wypłacono 4 327 świadczeń na kwotę 933 940zł. 

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. 2021r. do 31. 12. 2021r. do tut. GOPS nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę

dodatku mieszkaniowego.
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  XI. 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. 2021r. do 31. 12. 2021r. nie wypłacono dodatków

energetycznych.

XII. CZYSTE POWIETRZE

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

o biokomponentach i paliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2021r. poz. 2095),

która  wprowadziła  zadanie  polegające  na  wydawaniu  zaświadczeń  o  wysokości  przeciętnego

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osoby

fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie 01. 01. 2021r. do 31. 12. 2021r. wydano 28 zaświadczeń.

XIII. KARTA DUŻEJ RODZINY

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz.U. z 2021 poz.1744) weszła w życie

z dniem 01. 01. 2015r. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin

3+  zarówno  w instytucjach  publicznych,  jak  i  w  firmach  prywatnych.  Posiadacze  KDR mają

możliwość  tańszego  korzystania  z  oferty  podmiotów  m.in.  z  branży  spożywczej,  paliwowej,

bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do

dóbr i usług. Informacje o programie oraz 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.
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Jest dostępna w formie tradycyjnej i elektronicznej (z formy tradycyjnej można zrezygnować). Jest

wydawana bezpłatnie. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu form alternatywnie.

Od czerwca 2021r. wszyscy posiadacze KDR mogą swoją kartę w formie elektronicznej wyświetlić

za pomocą aplikacji mObywatel. Karta przyznawana jest:

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

troje  dzieci  (przez  rodzica  rozumie  się  także  rodzica  zastępczego  lub  osobę prowadzącą  dom

dziecka),

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

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

orzeczeniem  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  na  czas  wydania

orzeczenia, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej

troje dzieci spełniających powyższe warunki.

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

gospodarstwa domowe o różnym statusie materialnym. 

W okresie od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021r. przyjęto i rozpatrzono 45 wniosków o przyznanie

Karty Dużej  złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, 11 wniosków o przyznanie

Karty  Dużej  Rodziny  złożonych  po  raz  pierwszy  przez  rodzinę  wielodzietną  składającą  się

wyłącznie  z  rodziców  i  1  wniosek  o  uzupełnienie  rodziny.  Ponadto  rozpatrzono  1  wniosek

o wydanie duplikatu Karty Dużej  Rodziny,  1 wniosek o przyznanie KDR dla nowego członka

rodziny oraz 1 wniosek o wydanie Kart dla trójki dzieci dla których wcześniej nie wnioskowano

o KDR. Ponadto przyznano 6 nowych Kart Dużej  Rodziny dla  członka rodziny wielodzietnej,

który był już jej posiadaczem. W powyższym okresie złożono 1 wniosek o przyznanie dodatkowej,

elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny dla 3 członków rodziny. 

W roku 2021 przyznano 219 Kart Dużej Rodziny. Od dnia 9 czerwca 2021r. wszystkie aktywne

Ogólnopolskie  Karty  Dużej  Rodziny uzyskały  formę elektroniczną.  Każdy posiadacz  aktywnej

Karty  niezależnie,  czy  posiadał  Kartę  w  formie  tradycyjnej,  elektronicznej,  czy  obu,  może

wyświetlić  ją  w  aplikacji  mObywatel.  Na  terenie  gminy  Miękinia  jest  to  1396  kart.  Ogólnie

w gminie Miękinia wydano już 1790 kart. 
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XIV. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID 19

Wsparcie osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej

kwarantanny  w  warunkach  domowych.  Program  umożliwia  potwierdzenie  miejsca  odbywania

kwarantanny, podstawową ocenę stanu zdrowia (nie jest to porada medyczna) oraz modyfikację

podstawowych danych. Ułatwia też kontakt z pracownikiem socjalnym lub z psychologiem. 

Raporty z aplikacji  kwarantanna domowa zostają przekazane do pracowników tutejszego Ośrodka

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

oraz rodzaj oczekiwanego wsparcia.

W roku 2021 GOPS w Miękini otrzymał 9 raportów z aplikacji . Z czego 6 dotyczyło dostarczenia

artykułów żywnościowych, 2 posiłku, jeden był prośbą o kontakt pracownika socjalnego. 

Każdorazowo po otrzymaniu  raportu  pracownicy tutejszego Ośrodka są zobowiązani  nawiązać

kontakt telefoniczny z osobą zgłaszającą w celu otrzymania szczegółowej informacji o potrzebach

strony.  Dodatkowo  zobowiązuje  się  pracowników  do  przekazywania  informacji  zwrotnej

o powodzie odmowy  udzielenia wsparcia na podstawie otrzymanego raportu.

Większość raportów otrzymanych przez tutejszy Ośrodek była składana przez osoby pochodzące z

Ukrainy, w celu sprawdzenia czy ktoś się z nimi skontaktuje. Niejednokrotnie zgłoszenia potrzeby

udzielenia wsparcia z wykorzystaniem aplikacji dokonywane były omyłkowo.

Pracownicy GOPS w Miękini otrzymywali wiele zgłoszeń bezpośrednio od osób przebywających

w izolacji lub na kwarantannie. Na podstawie takich zgłoszeń pracownicy organizowali możliwość

dokonania zakupów z dostawą, lub dostawy leków z apteki. W przypadku jednej rodziny, która nie

posiadała możliwości opłacenia zakupów pracownikom GOPS w Miękini udało się zorganizować

pieczywo od lokalnej piekarni w ramach darowizny oraz nieodpłatną dostawę opału. W pomoc dla

osób  przebywających  na  kwarantannie  lub  izolacji  angażowani  zostali  również  sołtysi,  którzy

pomagali w dostawie zakupów lub leków.

Dowóz do punktów szczepień 

Od miesiąca  czerwca  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miękini  ponownie  zajmuje  się

dowozem na  szczepienie  osób  niepełnosprawnych  lub  posiadających  trudności  z  dostępem do

punktu szczepień. Dodatkowo w ramach realizacji zadania prowadzona jest infolinia mająca na
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celu  udzielenie  pomocy  przy  rejestracji  na  szczepienie  oraz  informacji  dotyczących  punktów

szczepień na terenie gminy. 

W miesiącu: 

czerwcu 1 osoba skorzystała z dowozu na pierwszą dawkę szczepienia,

lipcu 1 osoba skorzystała z dowozu na drugą dawkę szczepienia, 

październiku 2 osoby skorzystały z dowozu na trzecią dawkę szczepienia,

listopadzie 4 osoby skorzystały z dowozu na trzecią dawkę szczepienia.

Ewidencja osób, którym udzielono informacji w ramach prowadzenia infolinii nie jest prowadzona.

Organizacja  punktów szczepień

W celu  zwiększenia  dostępności  szczepień  na  terenie  gminy  zorganizowano  punty  szczepień.

Punkty szczepień funkcjonowały w trakcie organizowanych imprez lokalnych lub w świetlicach

wiejskich.  Głównym  celem  utworzenia  punktów  było  umożliwienie  osobom,  zamieszkałym

w mniejszych miejscowościach  gminy,  skorzystania  ze szczepień przeciw   Punkty utworzono

w następujących terminach: 10.07.2021r., 08.08.2021r., 15.08.2021r., 28.08.2021r.., 04.09.2021r.,

26.08.2021r.,  11.12.2021r.  Z  uzyskanych  informacji  wynika,  iż   trakcie  akcji  zostało

zaszczepionych  łącznie  208  osób.  W przypadku  2  akcji  organizowanych  we  współpracy

z Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu do dnia dzisiejszego nie otrzymano informacji o ilości

osób zaszczepionych. 

W ramach  organizacji  punktów  wypożyczono  namioty,  agregaty  prądotwórcze,  krzesła,  stoły,

przygotowano  plakaty  informujące  o  mobilnych  punktach  szczepień,  oznaczenie  mobilnych

punktów  szczepień,  w  przypadku  punktu  znajdującego  się  w  świetlicy  wiejskiej  wynajęto

pomieszczenia.  W zakresie  organizacji  punktów  szczepień  współpracowano  z  Samorządowym

Ośrodkiem Kultury w Miękini.  

Punkt konsultacyjny w zakresie szczepień 

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

punktu są; przyjmowanie mieszkańców mających trudności w procesie rejestracji na szczepienie,

udzielanie informacji w sprawie szczepień w tym możliwości zaszczepienia się na terenie gminy,

pomoc przy organizacji szczepień podczas wizyt domowych. 

Z pomocy punktu skorzystało w 2021r. około 114 osób. 
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Bezpośredni kontakt pracowników socjalnych z osobami 60+

Pracownicy socjalni w trakcie wizyt w środowisku  informowali o możliwości udzielenia pomocy 

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

mobilnych punktach szczepień. 

Pracownicy nawiązali bezpośredni kontakt  z około  80 osobami.

Inne związane z COVID

Dodatkowo Dyrektor tutejszego Ośrodka organizował dostawy środków ochrony indywidualnej

(płyny dezynfekujące, rękawice, maseczki, fartuchy, czepki) do zakładów opieki zdrowotnej, szkół,

zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz prywatnego domu opieki znajdujących się na terenie gminy.

Środki  zostały  przekazane  przez  Powiatowe  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  w  Środzie

Śląskiej

W roku 2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini nadal borykał się z problemem

zatrudnienia  osoby  na  stanowisku  asystenta  rodziny.  Pomimo  ciągłego  naboru  brak  jest  osób

posiadających  uprawnienia  do  pracy  na  stanowisku  asystenta  rodziny.  W  roku  objętym

sprawozdaniem zatrudniono jedną osobą na wyżej wymienione stanowisko, która zrezygnowała

z  zatrudnienia  po  upływie  czterech  miesięcy.  Występujący  w  tutejszym  Ośrodku  brak

odpowiednich kandydatów jest  problemem ogólnokrajowym. W trosce o zapewnienie ciągłości

usług  świadczonych  przez  asystenta  rodziny  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Miękini zawarł umowy zlecenie z dwoma osobami.

 W 2020r. GOPS w Miękini zmienił siedzibę z ul. Kościuszki 41 na Kościuszki 18a w Miękini.

Nowa  siedziba  jest  przystosowana  do  pracy  osobami  niepełnosprawnymi  oraz  pozwala  na

indywidualną pracę z klientem.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini.             
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