SPRAWOZDANIE
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ISTEBNEJ
Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZA ROK 2011
Wydatki w Dziale 852 Opieka Społeczna w roku 2011 wyniosły ogółem:
zlecone
/ ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /
własne
/ z budżetu Gminy /
Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
/ środki własne / łączna kwota
- zakup materiałów
- zakup usług pocztowych

5.665.619 zł.
4.948.104 zł.
717.515 zł.
1.405 zł.
1.260 zł.
145 zł.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" łączna kwota
4.402.929 zł.
/ środki własne /
36.952 zł.
/ środki zlecone /
4.365.977 zł.
w tym :
świadczenia rodzinne , skł. na ubezpieczenia społeczne oraz obsługa zasiłków
3.964.912 zł.
fundusz alimentacyjny
271.386 zł.
koszty obsługi w/w świadczeń
166.631 zł.
1. Zasiłki rodzinne- ogółem liczba świadczeń wyniosła – 19.339 na kwotę

1.632.731 zł.

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego - ogółem liczba świadczeń – 9.981 na kwotę

1.251.509 zł.

a) z tytułu urodzenia dziecka ( wys. świadczenia -1000 zł jednorazowo)- liczba
świadczeń 126 na kwotę
126.000 zł.
b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
( wys. świadczenia – 400 zł miesięcznie; świadczenie jest podzielne na dni)
liczba świadczeń – 1015 na kwotę
396.929 zł.
c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka ( wys. świadczenia – 170 zł miesięcznie
lub 250 zł miesięcznie, gdy dziecko jest niepełnosprawne) - liczba świadczeń
557 na kwotę
96.610 zł.
d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( wys. świadczenia
60 zł lub 80 zł miesięcznie) - ogółem liczba świadczeń -768 na kwotę
58.860 zł.
w tym podział na :
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia ( wys. świadczenia
60 zł miesięcznie; ilość dzieci – 12) - liczba świadczeń - 129 na kwotę
7.740 zł.
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
( wys. świadczenia 80 zł; ilość dzieci – 52 )- liczba świadczeń -639 na kwotę
51.120 zł.
e) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (wyprawka – wys. świadczenia 100 zł
jednorazowo) - liczba świadczeń -1.162 na kwotę
116.200 zł.
f) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( wys.
świadczenia 50 zł lub 90 zł miesięcznie)- ogółem liczba świadczeń –
2.223 na kwotę
126.510 zł.
w tym podział na :
- pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła ( wys.świadczenia – 90 zł miesięcznie)-liczba świadczeń
384 na kwotę
34.560 zł.
- pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła(wys.świadczenia–50 zł miesięcznie)-liczba świadczeń
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1.839 na kwotę
g) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ( wys.
świadczenia – 80 zł miesięcznie) - ogółem liczba świadczeń 4.130 na kwotę

91.950 zł.
330.400 zł.

3. Świadczenia opiekuńcze - łączna liczba świadczeń – 3.796 na kwotę
845.012 zł.
w tym :
- świadczenie pielęgnacyjne ( zastąpiło ono zasiłek stały z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej
troski, wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej; wysokość świadczenia – 420 zł miesięcznie od
miesiąca stycznia 2009 r. do miesiąca października 2009 r. zaś od listopada 2009 r. wysokość
świadczenia wynosi – 520 zł; świadczenie jest podzielne na dni) - liczba świadczeń - 726 na kwotę
375.302 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny ( wysokość świadczenia – 153 zł miesięcznie) - liczba świadczeń
3.070 na kwotę
469.710 zł.
4. Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłkobiorców
otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – ( wys. świadczenia
1000 zł jednorazowo) -łączna liczba świadczeń – 184 na kwotę
( zapomoga przyznawana jest niezależnie od dochodów)

51.660 zł.
184.000 zł

Całkowita liczba świadczeń tzn. zasiłki rodzinne wraz z wszystkimi dodatkami , świadczenia
opiekuńcze oraz składki społeczne – 33.506 świadczeń, a łączna kwota wydatków w 2011 roku
wyniosła – 3.780.912 zł.
Ogółem w 2011 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 907 rodzin i wydano 1018 decyzji.

Fundusz Alimentacyjny
Z tej formy pomocy skorzystało 67 rodzin na łączną kwotę
271.386 zł.
Wydano 78 decyzji.
Decyzji żądających zwrotu dla dłużników dotyczących wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego - zgodnie z art.27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
wydano 57 decyzji.
Od dłużników alimentacyjnych w okresie od 01/01/2011 do 31/12/2011 zostało
wyegzekwowane
ogółem
85.486 zł.
Pozostałe bieżące niespłacone zadłużenie za okres od 01/01/2011 r. do
31/12/2011 r. ogółem wynosi:
668.117 zł.
Wyegzekwowana w 2011 r. w/w kwota świadczeń została od 32 dłużników, którzy spłacali powstałe
zadłużenie.
Pomoc w postaci świadczenia z funduszu alimentacyjnego adresowana jest do osób uprawnionych
do otrzymania w/w świadczenia na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest
bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia gdy uczy się w szkole wyższej,
albo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł;
do wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.
Prowadzone jest również postępowanie wobec 95 dłużników, które polega min. na:
wzywanie dłużnika i przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego czyli złożenie oświadczenia
majątkowego i kwestionariusza wywiadu;
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aktywizowanie do pracy dłużnika alimentacyjnego ( przedstawienia oferty pracy );
kierowanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK.
kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi następuje po skierowaniu wniosku
o ściganie za przestępstwo.
stawianie się na przesłuchania na policję oraz na rozprawy do Sądów Rejonowych;
ustanawianie przedstawiciela dla nieobecnych dłużników alimentacyjnych ( dla dłużników,
którzy przebywają poza granicą RP i nie jest znany ich adres zameldowania/ zamieszkania)
wysyłanie zawiadomień o wszczęciu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych u
dłużnika z poza Gminy Istebna
wystawiane decyzji żądających zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z
poprzedniego okresu zasiłkowego dla dłużników alimentacyjnych;
informowanie Komornika Sądowego oraz organu właściwego wierzyciela ( jeżeli wierzyciel jest
z innej gminy a dłużnik z Gminy Istebna) o podjętych działaniach wobec dłużnika;
przekazywanie do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub
zobowiązaniach dłużnika w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
wystawianie upomnień a następnie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego;
rozliczanie kwot otrzymanych od Komornika a wyegzekwowanych od dłużnika na dochód
własny gminy dłużnika, dochód własny Gminy wierzyciela, dochód Budżetu Państwa zgodnie z
w/w ustawa;
Na obsługę w/w świadczeń wydano łączną kwotę –
166.631 zł.
- zlecone
129.679 zł.
- własne
36.952 zł.
Wynagrodzenie pracownika - 3 etaty –
108.443 zł.
Pochodne od wynagrodzeń
19.516 zł.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –
3.282 zł.
Delegacje służbowe 407 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia –
12.266 zł.
- akcesoria komputerowe , papier , artykuły biurowe, tonery do drukarki, druki, książki,
czasopisma, środki czystości, opał.
Pozostałe usługi –
22.717 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi Internet , usługi pocztowe , prace instalacyjne do programu
komputerowego, prowizja bankowa, szkolenia pracownika, zakup licencji do programów,
akcesoria komputerowego, naprawa sprzętu, zakup energii elektrycznej, badania okresowe,
usługi informatyczne , sprzątanie , koszty komornicze.
POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ”
łączna kwota
13.891 zł.
- zlecone
- własne

12.556 zł.
1.335 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób pobierające zasiłek stały oraz
niektóre świadczenia rodzinne.
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Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe” – łączna kwota
228.647 zł.
- środki zlecone
Zasiłki okresowe – ogółem korzystało 36 rodzin na łączną kwotę

19.976 zł.
19.976 zł.

Zasiłek okresowy przyznano w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia pod warunkiem spełnienia kryterium
dochodowego. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła w przypadku osoby
samotnie gospodarującej 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnej
gospodarującej a dochodem tej osoby. Natomiast w przypadku rodziny 50 % różnicy między
kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
- środki własne
208.671 zł.
1. Zasiłki celowe - ogółem korzystały 250 osoby na kwotę
83.424 zł.
W/w zasiłki zostały przeznaczone na zakup: opału, przyborów szkolnych, żywności,
lekarstw, odzieży, obuwia oraz na pokrycie bieżących potrzeb rodziny.
2. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego – ogółem korzystały 4 rodziny na kwotę
3. Uregulowano należności za pobyt pięciu podopiecznych w Domach Pomocy
Społecznej na kwotę
4. Zasiłki okresowe – ogółem korzystało 9 rodzin na łączną kwotę

15.000 zł.
99.912 zł.
10.335 zł.

Rozdz.85216 „Zasiłki stałe” łączna kwota
74.029 zł.
- środki zlecone
59.215 zł.
- środki własne
14.814 zł.
Zasiłki stałe – ogółem korzystało 26 osób na łączną kwotę
Z w/w zasiłku korzystały osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku
(kobiety - 60 lat, mężczyźni – 65 lat) lub niepełnosprawności (stopień znaczny lub
umiarkowany).
Rozdz. 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” łączna kwota
- środki zlecone
- środki własne
Na wykorzystaną kwotę 504.683 zł. składają się następujące wydatki:
1. Wynagrodzenie osobowe
środki zlecone
środki własne
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
środki zlecone
środki własne
3. Koszty ZUS
środki zlecone
środki własne
4. Fundusz Pracy
środki zlecone
środki własne
5. Wynagrodzenia bezosobowe ( środki własne)
6. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki własne)
– zakupiono odzież ochronną dla pracowników socjalnych i opiekunki

504.683 zł.
168.189 zł.
336.494 zł.
355.779 zł.
132.636 zł.
223.143 zł.
24.405 zł.
11.247 zł.
13.158 zł.
57.600 zł.
21.030 zł.
36.570 zł.
8.112 zł.
3.276 zł.
4.837 zł.
400 zł.
1.700 zł.
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7. Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)
12.430 zł.
Z tych środków pokryto zakup: druków, materiałów biurowych, środków czystości,
książek i czasopism pomocnych w pracy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup
paliwa. Pokryto również dofinansowanie do zakupu opału zgodnie z umową z Urzędem
Gminy.
8. Zakup energii elektrycznej (środki własne)
3.155 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (środki własne)
470 zł.
10. Zakup usług pozostałych (środki własne)
13.372 zł.
Koszty sprzątania i ogrzewania, usługi pocztowe, naprawa sprzętu, usługi
transportowe, porady prawne.
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki własne)
2.123 zł.
12.Podróże służbowe krajowe na kwotę (środki własne)
6.236 zł.
13. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (środki własne)
10.392 zł.
14. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej (środki własne)
1.806 zł.
15. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
(środki własne)
6.002 zł.
16. Zakup programu finansowo-księgowego , zakup inwestycyjny (środki własne)
700 zł.
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- środki własne

3.125 zł.

Wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych przeznaczono na dodatkowe
zabezpieczenie w/w usług wg potrzeb.
Usługi świadczone były u 6 podopiecznych.
Odpłatność za 1 godzinę usług wynosiła 12 złotych z tym, że odpłatność została zróżnicowana w
zależności od kryterium dochodowego.
Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
(np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze były
przyznawane osobom samotnym lub w rodzinie (jeżeli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy
zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagały
pomocy ze strony innych osób.
Rozdz. 85295 „ Pozostała działalność” (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)
łączna kwota
236.115 zł.
- środki zlecone
141.115 zł.
- środki własne
95.000 zł.
W rozdziale tym prowadzone są wydatki związane z wyżywieniem dzieci szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na stołówkach szkolnych.
Z tej formy pomocy korzystały rodziny, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył
150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz wystąpił co
najmniej jeden powód zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Ogółem z dożywiania skorzystało 638 osób.
Ponadto doposażono stołówki szkolne na kwotę 13.238 zł. w całości ze środków własnych.
Rozdział 852295 „Pozostała działalność” - program wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne
środki zlecone – łączna kwota
13.000 zł.

5

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” realizacji projektu systemowego pn. „Integracja
i aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Istebna” na lata 2008-2013 , realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytet VII - Promocja integracji
społecznej, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na łączną kwotę:
187.795 zł.
- środki zlecone
168.076 zł.
- środki własne
19.719 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej od 1 stycznia 2011 do 31.12.2011 roku realizował
kolejna edycję projektu systemowego.
Zadania określone w projekcie systemowym adresowane są do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia
oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. Odbiorcami projektu były osoby nieaktywne
zawodowo w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby bezrobotne. Realizacja projektu systemowego
odbywała się w ramach następujących zadań:

ZADANIE AKTYWNA INTEGRACJA
W ramach zadania objęto wsparciem grupę 11 osób bezrobotnych oraz 23 osób nieaktywnych
zawodowo z powodu niepełnosprawności. Narzędziami realizacji projektu w roku 2011 zgodnie z
zasadami był kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. Realizując wskazane narzędzia
obowiązkowe było zastosowanie co najmniej czterech instrumentów aktywnej integracji w ramach
których były organizowane kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz
zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie działania, które były skierowane dla osób niepełnosprawnych odbywały się w
ramach Programu Aktywności Lokalnej.
Zajęcia te w roku 2011 odbywały się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej jeden raz w
tygodniu i wpisywały się w poszczególne instrumenty aktywnej integracji:
1. instrumenty aktywizacji społecznej : zajęcia indywidualne i grupowe z psychologami,
- trening umiejętności społecznych- Uczucia- nazywanie, wyrażanie, okazywanie-23 osoby,
- trening warsztatowy z elementami manicure, wizażu, stylizacji i autoprezentacji- 11 osób,
- zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu do Zakopanego, Pienin dla uczestników
projektu i ich rodzin
2. instrumenty aktywizacji edukacyjnej : zajęcia kulinarne, rękodzieła- zajęcia nauki koronki
koniakowskiej,
3. instrumenty aktywizacji zdrowotnej : muzykoterapia z elementami tańca regionalnego, zajęcia
usprawniające psychoruchowo z elementami ćwiczeń fizycznych- zajęcia sportowe na basenie i
sali gimnastycznej.

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
Wszystkie działania środowiskowe miały na celu przybliżyć i zaprezentować umiejętności i
możliwości osób biorących udział w zajęciach. Była to także możliwość promocji projektu a także
przełamania barier wobec osób niepełnosprawnych.
Koszty związane z transportem osób, zakupem biletów, przygotowaniem posiłków i zakupem
dekoracji na wystawy czy bal były finansowane ze środków własnych.
W ramach realizacji działań środowiskowych, które były elementem programu aktywności
lokalnej zostały zorganizowane następujące spotkania i imprezy :
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Wyjazdy i imprezy integracyjno-kulturalne
Udział w Festiwalu
Otwartych Serc w
Chorzowie, wyróżnienie
dla grupy

Udział w mszy św. p.w.
Dobrego Pasterza w
Istebnej z okazji
beatyfikacji Jana Pawła
II,

Udział i przedstawienie
programu podczas 48
Tygodnia Kultury w
Wiśle

Prezentacja tańców
„spotkania z tradycją”- Występ
uczestników regionalnych przez
uczestników projektu
wspólne
kolędowanie projektu
podczas
podczas dożynek w
oraz
spotkania
z spotkania Wójta Gminy gminie Rajcza
twórcami ludowymi,
Istebna z Wiceministrem
Ochrony Środowiska oraz
Dyrektorem
Wojewódzkiego
Funduszu Środowiska

udział
w
wernisażu
uczestnika projektu Jana
Słowioczka-„Krzyk
Duszy”zorganizowanego przez
Cieszyński
Ośrodek
Kultury,
Wystawy prac
wykonanych na zajęciach
warsztatowy pn. „Co nam
w duszy gra”

Spotkania i imprezy aktywizacyjno-integracyjne
Bal przebierańców

Spotkania podsumowujące
Impreza integracyjno-sportowa
Udział w IX Rajdzie Kukuczki

Nad prawidłową realizacją zajęć warsztatowych czuwał aspirant pracy socjalnej, był także
odpowiedzialny za prowadzenie zajęć z muzykoterapii. Natomiast pracownicy socjalni prowadzili
pracę socjalną, motywowali do udziału w zajęciach, przeprowadzali wywiady środowiskowe na
okoliczność udzielenia pomocy finansowej.
Zapewniono dowóz na zajęcia i z powrotem w ramach umowy z Urzędem Gminy co było
finansowane częściowo ze środków własnych a częściowo z dotacji.
Wszystkie materiały zakupione na prowadzenie zajęć były finansowane z dotacji.
W ramach kontraktów socjalnych osoby bezrobotne otrzymały następujące formy wsparcia:
1. Instrument aktywizacji społecznej
- konsultacje indywidualne z psychologiem- 15 osób,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych: Motywacja-jak ją zwiększyć, umiejętności
wychowawcze- jak skutecznie chwalić dzieci i być wobec nich konsekwentnym- 11 osób
- kurs prawa jazdy kategorii B- 4 osoby
- trening warsztatowy z elementami manicure, wizażu, stylizacji i autoprezentacji- 10 os
2. Instrument aktywizacji edukacyjnej
- Kurs „ Opiekun osób starszych ”- 2 osoby
- kontynuacja i zakończenie nauki w Szkole Kosmetycznej w Cieszynie - 1 osoba,
- kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”- 7 osób
- Kurs „ Kucharz”- 1 osoba
- Kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”- 1 osoba
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Kurs „Pracownik ds. kadr i płac” – 1 osoba
Kurs „ Bukieciarz”- 1 osoba
Kurs- „ Kierowca wózków widłowych” - 1osoba

3.Instrument aktywizacji zdrowotnej
- Sfinansowanie badań w związku z przystąpieniem do kursu prawa jazdy- 4 osoby,
4.Instrument aktywizacji zawodowej
Warsztaty podniesienia kompetencji zawodowych- komunikacja interpersonalna w aspekcie
poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne- CV i list motywacyjny, autoprezentacja, rozmowa z
pracodawcą. trening umiejętności społecznych- Uczucia- nazywanie, wyrażanie, okazywanie.
Dodatkowym wsparciem było zorganizowanie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiemzatrudnienie opiekunki w miejscu zamieszkania- dla jednej z uczestniczek szkoleń i kursów.
Kursy , szkolenia, warsztaty zostały przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Ustroniu. Natomiast naukę 1 osoba kontynuowała i zakończyła w dwuletniej
Szkole Kosmetycznej w Cieszynie, która jest prowadzona przez Akademią Prentki spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.
Dzięki kompleksowemu wsparciu uczestnicy projektu mają możliwość zwiększenia swoich
możliwości na rynku pracy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności.

ZADANIE ZARZADZANIE PROJEKTEM
W ramach tego zadania takie osoby jak: koordynator, specjalista ds. rozliczeń wniosków o płatność
i promocji z uwagi na wykonywanie dodatkowych zadań związanych z realizacją projektu
otrzymali premie. Na bieżąco były płacone delegacje służbowe( szkolenia, monitoring w miejscu
realizacji szkoleń).
W ramach tego zadania na bieżąco była aktualizowana strona projektu( www.efs.gops-istebna.pl)
na której umieszczane były bieżące informacje i zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań.
Dodatkowo zakupiono: pieczątki, zapłacono wkładkę ze zdjęciami do gazetki gminnej. Dla
uczestników projektu zakupiono koszulki w celu lepszej promocji projektu.
Promocyjnymi działaniami były także występy uczestników projektu prezentujące folklor na
imprezach gminnych i powiatowych.
ZADANIE PRACA SOCJALNA
W celu spełnienia wymogów formalnych do realizacji projektu jest zatrudnienie pracowników
socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 1 pracownik na 2000 mieszkańców. Dlatego
też od 2008 roku kontynuujemy zatrudnienie aspiranta pracy socjalnej, jego wynagrodzenie jest
finansowane w całości z dotacji. W m-cu październiku został zatrudniony pracownik socjalny w
celu spełnienia wymogów ustawowych oraz warunków uprawniających do realizacji projektu.
Trzech pracowników socjalnych, którzy realizują dodatkowe zadania związane z projektem
otrzymywali miesięczne premie przyznane zgodnie z dokumentami programowymi.
ZADANIE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE( WKŁAD WŁASNY)
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe były to zasiłki celowe i bezzwrotne
specjalne celowe.
Kryteria przyznawania świadczeń
Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności
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w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub
ekologicznej.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym
wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę
rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi
477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie wynosi 351 zł na osobę w rodzinie.
W roku 2011 wydano ogółem 833 decyzji w tym:
decyzje przyznające świadczenie
796
decyzje odmawiające świadczenie w tym
37
- z powodu przekroczenia kryterium dochodowego 37
Ponadto udzielana była pomoc w postaci pracy socjalnej realizowana w następujący sposób:
utrzymywanie kontaktu z lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi oraz szpitalami,
zamawiając wizyty , uzgadniając odpłatność za świadczenia lecznicze , zakupy leków ,
pomoc podopiecznym w załatwianiu różnych spraw w instytucjach, urzędach, sądach,
zakładach pracy oraz stała współpraca z kuratorami sądowymi,
pracownicy pomocy społecznej uczestniczyli w rozprawach Sądu Rejonowego w Cieszynie
dotyczących spraw podopiecznych,
skierowaniu wniosków do sądu o objęcie rodziny nadzorem kuratorskim,
pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych m.in.: wnioski na zasiłek
rodzinny, wnioski o stypendium socjalne, wniosek o obliczenie kapitału początkowego,
wniosek o nadanie nr NIP, wnioski do komornika, pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty,
pozew o rozwód, separację, pozew o rozdzielność majątkową między małżonkami, redagowanie
pism do ZUS, Urzędu Skarbowego itp.
współpracy ze szkołami, pedagogiem szkolnym w zakresie uzyskania informacji o małoletnich
dzieciach,
stałej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy i szkoleń, a
także uzyskiwanie potwierdzeń pisemnych rejestracji osób,
kierowaniu osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie,
kierowaniu wniosków z urzędu do GKRPA w Istebnej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w 2011r. brał również udział w unijnym
Programie pod nazwą PEAD , którego celem jest nieodpłatne przekazywanie pomocy
żywnościowej dla najuboższej ludności kraju realizowanego przez Polski Komitet Pomocy
Społecznej w Istebnej.
Ośrodek rozdysponował: 880 litrów mleka, 1.120 kg makaronu, 1.260 kg mąki, 176 kg sera
żółtego, 748 kg zupy pomidorowej, 650 kg herbatników, 1.000 szt konserw z makaronem, 160 kg
masła, 140 kg sera topionego, 600 kg zupy krupnik, 921 kg konserw mięsnych z kaszą, 960 kg
płatków kukurydzianych, 1.260 kg kaszy manny, 576 kg musli, 158 kg kawy zbożowej , 960 kg
ryżu , 360 kg kaszy gryczanej , 168 kg chleba chrupkiego .
Z w/w formy pomocy skorzystało 120 rodzin - 649 osób.
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