
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWINIE

07-407 Czerwin, Plac Tysiąclecia 1

tel. 29 / 761 45 67, fax 29 761 92 17

e-mail: ops@czerwin.pl

BIP: www.ops.czerwin.pl

Sprawozdanie

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czerwinie w roku 2017

mailto:ops@czerwin.pl


SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE..............................................................................................str.3.

2. ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY 

SPOŁECZNEJ.............................................................................................................str.3. 

3. Podstawy prawne działalności, organizacja pracy, zatrudnienie, szkolenia............str.3.

4. REALIZACJA  ZADAŃ  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  

W CZERWINIE..........................................................................................................str.4.

5. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej...................................................................str.5.

6. Świadczenia z pomocy społecznej..........................................................................str.8.

7. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.......................................................str.9.

8. Świadczenia wychowawcze …...............................................................................str.9.

9. Rządowy program "Karta dużej rodziny"...............................................................str.9.

10. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne..................................................................str.10.

11. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi...............................................................................................................str.10.

12. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności.....................str.10.

13. Schronienie............................................................................................................str.10.

14. INNA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWINIE 

W  TYM:  REALIZOWANE  PROGRAMY  MAJĄCE  NA  CELU  WSPARCIE 

RODZIN POTRZEBUJĄCYCH.............................................................................str.11.

15. Dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 

2014-2020”..................................................................................................................str.11.

16. Stypendia i zasiłki szkolne....................................................................................str.11.

17. Paczki....................................................................................................................str.12.

18. Interdyscyplinarna pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie......str.12.

19. Praca socjalna........................................................................................................str.13.

20. SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  BUDŻETU  ZA  2017  r.  Z  DZIAŁU 

„OPIEKA SPOŁECZNA”........................................................................................str.14.

2



WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej nakłada na kierownika ośrodka pomocy 

społecznej  obowiązek  przedkładania  Radzie  Gminy  corocznego  sprawozdania  z  działalności 

Ośrodka  w  zakresie  pomocy  społecznej.  Działając  zgodnie  z  tym  umocowaniem  prawnym 

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Spełecznej  w  Czerwinie  przedstawia  w  niniejszym  dokumencie 

działania Ośrodka w roku 2017.

Pomoc  społeczna  stanowi  ważny  system wsparcia  osob  i  grup  społecznych  znajdujących  się  

w  trudnych  sytuacjach  życiowych,  których  nie  są  oni  w  stanie  przezwyciężyć  i  rozwiązać 

samodzielnie.  Polityka  pomocy  społecznej  w  Czerwinie  ukierunkowana  jest  na  podejmowanie 

różnorodnych  działań  na  rzecz  osob  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  i  ma  na  celu 

udzielenie  im  zarówno  świadczeń  jak  i  usług,  które  spowodują  zmianę  sytuacji  społecznej  

i  materialnej  tych  osób/grup.  Podejmowane  przez   Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Czerwinie 

działania dowodzą, że duże znaczenie w podejściu do rozwiązywania problemów osób i  rodzin 

pozostających  w  systemie  pomocy społecznej  ma  indywidualizacja  wsparcia  odpowiadająca  na 

zróżnicowane potrzeby każdego człowieka. Z tym też niewątpliwie wiązał się dobór odpowiednich 

metod, narzędzi i usług społecznych. 

W poniższym sprawozdaniu  scharakteryzowano  wszystkie  realizowane  w  roku  2017  działania. 

Przedstawiono  zrealizowane  zadania  zarowno  w  aspekcie  merytorycznym,  jak  i  finansowym  

w  oparciu  o  istniejącą  strukturę  organizacyjną  Ośrodka,  jego  wyodrębnione  działy  

z  uwzględnieniem  także  źródeł  finansowania  poszczególnych  zadań.  Analizie  poddano  także 

sytuację  odbiorców  poszczególnych  rodzajów  świadczeń.  Z  punktu  widzenia  merytorycznego  

i finansowego zadania  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie w roku 2017 wykonano zgodnie 

z założeniami i obowiązującymi przepisami prawa.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ

Podstawy prawne działalności, organizacja pracy, zatrudnienie, szkolenia.

Ustawa o pomocy społecznej stanowi, iż zadania pomocy społecznej w gminie wykonują jednostki 

organizacyjne - Ośrodki Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą zadania własne gminy z zakresu 
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pomocy  społecznej  realizowane  są  przez  Ośrodek  według  ustaleń  wójta  gminy,  natomiast 

wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odbywa się w oparciu o ustalenia 

wojewody. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie jest jednostką budżetową gminy ds. pomocy 

społecznej i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz innych aktów prawnych 

wydanych przez Radę Gminy, Wójta Gminy Czerwin i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w OPS zatrudnionych było  8 osób:

1) kierownik -1 (pelen  etat)

2) pracownicy socjalni – 3 (pełne etaty)

3) pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego- 1 ( pełen etat)

4) pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze- 3 ( umowy zlecenia)

5) pracownik interwencyjny 2 ( pełne etety)

Bardzo ważnym celem działań  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie jest dążenie do wzrostu 

jakości usług oraz doskonalenie narzędzi realizacji polityki społecznej na terenie gminy. Praktyka 

pracy  w  pomocy  społecznej  wskazuje  na  konieczność  aktualizowania  posiadanej  wiedzy, 

doskonalenia umiejętności zawodowych celem zaspokojenia potrzeb klientów w trudnej sytuacji 

życiowej zgodnie obowiązującymi przepisami. Aby sprostać licznym wymaganiom oraz nie popaść 

w rutynę wykonywania obowiązków zawodowych pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniach 

dostosowanych  do  potrzeb,  ukierunkowanych  na  doskonalenie  warsztatu  pracy,  umiejętności 

interpersonalnych i  społecznych,  stosowania przepisów prawa w realizacji  zadań jednostki  oraz 

narzędzi  w  pracy  z  klientem  pomocy  społecznej. Ogółem  na  szkolenia  pracowników  OPS 

wydatkowano  4 904 złotych z tego połowa środków finansowych pochodziła z zadań zleconych.

REALIZACJA ZADAŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWINIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie  jako jednostka sektora finansów publicznych z mocy art. 

3  ustawy  o  pomocy  społecznej  „wspiera  osoby  i  rodziny  w  wysiłkach  zmierzających  do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka”. Z zapisów ustawy o pomocy społecznej wynika jasno, że celem pomocy społecznej nie 

jest  wyręczanie  obywateli  w  rozwiązywaniu  ich  trudnej,  a  czasem  nawet  krytycznej  sytuacji 

życiowej.  Zarówno działania  naprawcze,  jak i  zapobiegawcze są  propozycją  podmiotu  pomocy 

społecznej  do  wspólnego  rozwiązywania  zaistniałych  problemów  i  wymagają  zaangażowania, 

aktywności,  odpowiedzialności  i  prezentowania  postawy  partnerskiej  także  przez  drugi  

z podmiotów współdziałania - osobę i rodzinę korzystającą ze wsparcia. Rodzaj, forma i rozmiar 
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świadczenia  odpowiada  okolicznościom  uzasadniającym  udzielenie  pomocy  oraz  realnym 

możliwościom finansowym Ośrodka. Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, 

jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby lub z urzędu. Podstawą przyznania świadczenia 

z  pomocy  społecznej  jest  przeprowadzenie  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego  w  miejscu 

zamieszkania  osoby,  która  o  tę  pomoc  się  ubiega.  Pomoc  społeczna  w  pierwszej  kolejności 

obejmuje swymi działaniami osoby i rodziny znajdujące się w najsłabszej kondycji  materialnej. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje generalnie osobom i rodzinom 

spełniającym ustawowe kryterium dochodowe wynoszące (od 1 października 2015 r.):

- dla osoby samotnie gospodarującej - 634,00 zł netto,

- dla osoby w rodzime - 514,00 zł netto,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej  jednego z powodow wymienionych w ustawie lub 

innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej - w szczególności z powodu 

sieroctwa,  bezdomności,  bezrobocia,  długotrwałej  choroby,  niepełnosprawności,  przemocy  

w  rodzinie,  potrzeby  ochrony  macierzyństwa  itp.  Oferowana  przez  OPS  w  Czerwinie  pomoc 

społeczna obejmowała w 2017 r. rożne formy pomocy pieniężnej, pomocy w naturze i w usługach 

oraz pracę socjalną. Pomoc ta dostosowana była do indywidualnych potrzeb rodzin zagrożonych 

ubóstwem i marginalizacją społeczną.

Świadczeniobiorcy pomocy społecznej.

W  roku  2017  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Czerwinie  przyznał  świadczenia  decyzją 

administracyjną dla 148 osób co pokazuje, że w stosunku do ogółu mieszkańców gminy Czerwin 

świadczeniobiorcy  stanowili  2,82  %.  (Na  dzień  31  grudnia  2017  roku  w  gminie  Czerwin 

zamieszkiwało 5246 osób w tym: na pobyt stały 5177, na pobyt czasowy 69 osób.) Pracą socjalną 

w 2017 r. pracownicy socjalni objęli 113 rodzin w których przebywały 362 osoby. Pomoc udzielana 

wyłącznie w postaci pracy socjalnej dotyczyła 43 rodzin w których przebywało 106 osób.  W 2017 

roku w ramach zadań zleconych i zadan własnych ( bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło 

finansowania) 66 osobom przyznano świadczenia pieniężne, a 94 osobom przyznano świadczenia 

niepieniężne.

Tabela nr. 1. Powody przyznawania pomocy w formie świadczeń.

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba 

rodzin

Liczba  osób 

w rodzinach

% W  stosunku do 

ogólnej liczby rodzin 

objętych  pomocą

UBÓSTWO 68 255 50,37
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SIEROCTWO 0 0 0

BEZDOMNOŚĆ 2 2 1,48

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 29 159 21,48

W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ

29 159 21,48

BEZROBOCIE 38 114 28,15

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 23 57 17,03

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 51 151 37,78

BEZRADNOŚĆ W SPRAWCH OPIEK.- 

WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO-OGÓŁEM

65 241 48,15

W TYM:  

           RODZINY NIEPEŁNE

3 13 2,22

           RODZINY WIELODZIETNE 10 54 7,41

PRZEMOC W RODZINIE 0 0 0

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU 

LUDZMI

0 0 0

ALKOHOLIZM 8 23 5,92

NARKOMANIA 0 0 0

TRUDNOŚCI W

PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 

ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU ARNEGO

0 0 0

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE 

OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB 

OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

0 0 0

SYTUACJA KRYZYSOWA 0 0 0

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGIOCZNA 0 0 0

Analizując  powody  przyznania  pomocy  należy  podkreślić,  że  rodziny  korzystające  z  pomocy 

społecznej  borykają  się  jednocześnie  z  wieloma  problemami.  Wśród  nich  aż  50,37  %  rodzin 

dotknięta  jest  ubóstwem,  48,15  %  rodzin  wykazuje  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  — 

wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa  domowego,    37,78  %  rodzin  boryka  się  

z  problemami  wynikającymi  z  długotrwałej  lub  ciężkiej  choroby,  28,15  % rodzin  zmaga  się  

z bezrobociem, a 17,03 % z problemem niepełnosprawności.  Kolejnym problemem skutkującym 

koniecznością  objęcia  pomocą  społeczną  jest  potrzeba  ochrony  macierzyństwa  (21,48%).  

Z  problemem  alkoholizmu  borykało  się  5,92  %  rodzin  korzystających  ze  świadczeń  pomocy 

społecznej. Należy podkreślić, że wszystkie wymienione sytuacje mają negatywny wpływ nie tylko 

na rodziny,  które zostały nimi dotknięte.  Mają one także wymiar ogólnospołeczny,  powodujący 
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konieczność wyasygnowania środków na wsparcie materialne i  w naturze oraz potrzebę stałego 

angażowania  wysiłków  społecznych  skierowanych  na  minimalizację  skutków  tych  dysfunkcji, 

widocznych  we  wszystkich  sferach  życia  społecznego:  edukacji,  ochronie  zdrowia,  aktywizacji 

zawodowej, rozwoju i integracji społecznej.

Tabela nr 2. Typy rodzin objetych pomocą społeczną.

Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba osób 

w rodzinach

Ogółem W tym: na wsi

RODZINY OGÓŁEM ( wiersz 2+3+4+5+6+7) 1 135 135 435

o liczbie osób 1 2 39 39 39

2 3 15 15 30

3 4 20 20 60

4 5 21 21 84

5 6 25 25 125

6 i więcej 7 15 15 97

w tym (z wiersza 1) rodziny z dziećmi ogółem

( wiersz 9+10+11+12+13+14+15)

8 71 71 325

o liczbie dzieci 1 9 15 15 48

2 10 27 27 114

3 11 15 15 80

4 12 9 9 48

5 13 2 2 12

6 14 1 1 7

7 i więcej 15 2 2 16

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM

( wiersz 17+18+19+20)

16 7 7 20

o liczbie dzieci 1 17 5 5 13

2 18 1 1 3

3 19 1 1 4

4 i więcej 20 0 0 0

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 

( wiersz 22+23+24+25)

21 12 12 47

o liczbie osób 1 22 1 1 1

2 23 4 4 8

3 24 1 1 3

4 i więcej 25 6 6 35
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Wśród  135 rodzn korzystających w roku 2017 z pomocy społecznej w formie świadczeń i pracy 

socjalnej, 71 to rodziny z dziećmi. Stanowią one 52,6 % ogółu wszystkich rodzin objętych pomocą. 

W grupie rodzin z dziećmi dominują rodziny z dwójką i trojką dzieci. W grupie rodzin emerytów 

i rencistów przeważają gospodarstwa 2 osobowe oraz 4 i więcej osobowe. Analizie poddano także 

sytuację rodzin niepełnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Rodziny te w liczbie 

7, stanowiły 5,2% rodzin korzystających z pomocy społecznej. W ich gronie dominują rodziny  

z jednym dzieckiem.

Świadczenia z pomocy społecznej

W  2017  r.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przyznał  148  osobom  świadczenia  w  ramach  zadań 

własnych. Świadczeniami zostało objętych 90 rodzin w których liczba osób wynosiła 322.

Dane w Tabeli nr. 3 szczegółowo obrazują formy pomocy, liczbę osób którym przyznano decyzją 

świadczenia, liczbę rodzin i osób w rodzinie w odniesieniu do poszczególnych form pomocy oraz 

kwoty świadczeń.

Tabela nr 3. Udzielone świadczenia- zadania własne gmin.

Formy pomocy

Liczba osób 

którym przyznano 

decyzją 

swiadczenia

Liczba 

świadczeń

Kwota 

świadczeń w zł

Liczba 

rodzin

Liczba osób 

w rodzinach

RAZEM 148 x 181886 90 322

ZASIŁKI STAŁE- OGÓŁEM 18 138 70760 18 20

w tym przyznany dla osoby:

samotnie gospodarującej

16 134 69144 16 16

pozostającej w rodzinie 2 4 1616 2 4

ZASIŁKI OKRESOWE- 

OGÓŁEM

26 90 209098 24 56

w tym przyznane z powodu:

bezrobocia

14 64 21464 13 29

długotrwałej choroby 11 20 5937 10 23

niepełnosprawności 1 3 951 1 1

środki własne x x 1200 x x

dotacja x x 27898 x x

SCHRONIENIE 0 0 0 0 0

POSIŁEK 94 10378 39774 52 243

w tym dla: dzieci 91 9633 36490 49 240

UBRANIE 0 0 0 0 0
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USŁUGI OPIEKUŃCZE- 

OGÓŁEM

1 584 4088 1 1

ZASIŁKI CELOWE NA 

POKRYCIE WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH W WYNIKU 

ZDARZENIA LOSOWEGO

0 0 0 0 0

SPRAWIENIE POGRZEBU 

OSOBIE BEZROBOTNEJ

0 0 0 0 0

INNE ZASIŁKI CELOWE I W 

NATURZE OGÓŁEM

45 x 38166 44 162

w tym: zasiłki specjalne celowe 1 3 975 1 2

PRACA SOCJALNA x x x 113 362

LICZBA OSÓB 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

W ZŁ

LICZBA 
RODZIN

LICZBA 
OSÓB W 

RODZINACH

ODPŁATNOŚĆ GMINY 
ZA POBYT WDOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ

2 24 46456 2 2

Z analizy form pomocy wynika, że w  2017  r.  największą grupę świadczeniobiorców  (63,51 %  

z  ogólnej  liczby korzystających)  stanowią  osoby którym przyznano pomoc w formie  posiłku.  

30,4 % to osoby którym przyznano zasiłki celowe i w naturze. Zasiłki stałe pobierało 12,16 % osób 

z  ogólnej  liczby świadczeniobiorców.  W tej  grupie  świadczeniobiorców aż  88,89  %  stanowiły 

osoby samotnie gospodarujące.  Zasiłek okresowy pobierało 10,81 % świadczeniobiorców. Były to 

głownie osoby, którym przyznano zasiłek z powodu bezrobocia lub długotrwałej choroby.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ustawę o świadczeniach rodzinnych i ustawę 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Łacznie na świadczenia rodzinne i  z funduszu 

alimentacyjnego  OPS  ze  środków  własnych  poniósł  wydatki  w  kwocie  18  427,78  zł  oraz  

1 700 368,69 zł z dotacji. Ośrodek prowadził  postępowania wobec 16 dłużników alimentacyjnych. 

Świadczenia wychowawcze

Od kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie realizuje program Rodzina 500+. 

W związku z tym w 2017 roku wydano 475 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze. 
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Świadczenie zostało wypłacone dla  669 dzieci.   Wykorzystano w tym celu dotację  w kwocie  

4 111 067,49 zł. Co stanowi  99,79 % planowanego zapotrzebowania.

Rządowy program "Karta dużej rodziny"
 Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów- Nr 85 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia 

rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. , poz. 430) w 2017 roku 7 rodzinom 

wielodzietnym przyznano 37 Kart Dużej Rodziny. Środki otrzymane na koszty obsługi zadania to 

95,14 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W 2017 r. Ośrodek Pomocy w Czerwinie kontynuował realizację Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych. Poniżej wyszczególnienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych 

i energetycznych za 2017 r.

Nazwa świadczenia Kwota świadczenia w zł Liczba świadczeń

Dodatki mieszkaniowe wraz z ryczłtem na opał 5141,79 26

Dodatki energetyczne 156,3 10

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi.

W  2017  roku  3  osobom  decyzją  przyznano  świadczenia  w  formie  specjalistycznych  usług 

opiekuńczych.  Łączna  liczba  świadczeń  wynosiła  996,  kwota  przeznaczona  na  te  świadczenia 

wynosiła 31 125 zł. Z tej formy pomocy korzystały 3 rodziny złożone z 12 osób.

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności

Zadaniem  własnym  gminy  o  charakterze  obowiązkowym  jest  kierowanie  do  Domu  Pomocy 

Społecznej  i  ponoszenie  odpłatności  za  pobyt  mieszkańca  gminy  w  tym  domu.  Prawo  do 

umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki  

z  powodu  wieku,  choroby  lub  niepełnosprawności,  niemogącej  samodzielnie  funkcjonować  

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w tormie usług opiekuńczych. 

Stąd też kierując osobę do Domu Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie 

analizuje w szczególności, czy osoba kierowana: wymaga całodobowej opieki (z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawnosci), może samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu 

zamieszkania, może mieć zapewnioną przez gminę niezbędną pomoc w tormie usług opiekuńczych.
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W 2017 r. w DPS przebywały 2 osoby za które Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność. 

Były to Dom Pomocy Spełecznej w Obrytym oraz Dom Pomocy Spełecznej w Przasnyszu. Kwota 

świadczeń na tę formę opieki wyniosła 46 456,39  zł.

Schronienie

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 

r.  poz  930 ze  zm.)  do  zadań własnych  gminy o  charakterze  obowiązkowym należy udzielanie 

schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W związku 

z tym, że zadanie to należy do zadań własnycvh o charakterze obowiązkowym, każda gmina musi 

je realizować. Zgodnie z art.  48 a ust.1 i ust.  4 ustawy , udzielanie schronienia nastepuje przez 

przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni , schronisku dla bezdomnych oraz w ogrzewalni. 

W 2017 r. na terenie gminy Czerwin z problemem bezdomności borykały się 2 osoby. Jedna osoba 

przebywała w  Domu dla Osób Starszych Monar Markot w Dreglinie druga zaś w Stowarzyszeniu 

Monar  Markot  w  Turowie.  Odpłatności  jakie  ponosił  Ośrodek  za  pobyt  osób  w  powyższych 

placówkach to 6 690,95  złotych (zadania własne, częsciowo z zasiłków stałych).

INNA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWINIE 

W TYM: REALIZOWANE PROGRAMY MAJĄCE NA CELU WSPARCIE 

RODZIN POTRZEBUJĄCYCH

Dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie  dożywiania na 

lata 2014-2020”

W 2017 r. Ośrodek kontynuował realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., 

poz.  1024).  Strategicznym  celem  programu  jest  ograniczenie  zjawiska  niedożywienia  dzieci  

i  młodzieży  z  rodzin  o  niskich  dochodach  lub  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  oraz  osób 

dorosłych,  w  szczególności  osób  samotnych,  w  podeszłym  wieku,  chorych  lub  osób 

niepełnosprawnych. Od 1 października 2015 r. obowiązywały zweryfikowane kryteria dochodowe 

tj: dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 951,00 zł netto (zmiana z kwoty 813,00 zł); dla 

osoby  w  rodzinie  w  wysokości  771,00  zł  netto  (zmiana  z  kwoty  684,00  zł). W ramach  ww. 

programu objęto programem 206 osób, w tym liczba osób korzystających z posiłków wyniosła  

94, tj. 91 dzieci i 3 osoby dorosłe. Natomiast decyzją administracyjną przyznano pomoc w formie 

zasiłków celowych na zakup żywności 36 osobom (dla 149 osób w 36 rodzinach).  Pomoc w formie 

posiłku  otrzymało 91 dzieci.  Pomoc w formie dożywiania w szkołach podstawowych i gimnazjach 
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realizowana była w fomie jednego dania gorącego w postaci zupy, zaś w większości przedszkoli  

w postaci zupy i drugiego dania. Na posiłki i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 60 000,00 zł,  z czego kwotę 36 000 zł 

stanowiła dotacja, a pozostała część to udział środków własnych w programie.

Stypendia i zasiłki szkolne

Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin 

w 2017 roku w formie stypendiów objęto 79  uczniów ( w tym 35 ze Szkoły Ponadgimnazjalnej  

i  Kolegium).  Na  ten  cel  wydatkowano  kwotę  w  wysokości  25  003,75  zł ,  z  czego  z  dotacji 

wydatkowano 19 892,00 zł , natomiast ze środków własnych gminy kwotę w wysokości 5 111,75 zł. 

Paczki

 W okresie świątecznym Bożego Narodzenia i Wielkanocy udzielana jest pomoc  w formie paczek 

świątecznych.  Pomocą  w  tej  formie  objęte  są  osoby  samotne,  rodziny  wielodzietne  i  osoby 

bezdomne. W akcję paczki od wielu lat przez tutejszy Ośrodek angażuje się Wójt Gminy Czerwin, 

indywidualni sponsorzy i właściciele sklepów spożywczych oraz uczniowie szkół z terenu gminy. 

Pracownicy  OPS  wspólnie  z  Wójtem,  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury  oraz  Jednostkami 

Oświatowymi  2017 roku zorganizowali   Mikołajki dla dzieci z terenu Gminy Czerwin.  Każde 

dziecko dostało paczkę ze słodyczami. Były organizowane konkursy i zabawy przy muzyce. Dla 

każdego dziecka czekał poczęstunek w postaci pizzy oraz lodów i napoi.

Interdyscyplinarna pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Zgodnie  z  ustawą  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  pracownicy   Ośrodka  Pomocy 

Społecznej  w  Czerwinie  uczestniczą  w  pracach  Zespołu  i  powoływanych  grupach  roboczych. 

Kierownik Ośrodka pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu wraz z pracownikami Ośrodka  

i  specjalistami  są  zaangażowani  we  współpracę  z  przedstawicielami  podmiotów  na  rzecz 

przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.  Do  zadań  jakie  są  podejmowane  należą  

w  szczególności:  diagnozowanie  problemu  przemocy  w  rodzinie,  podejmowanie  działań  

w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

inicjowanie  interwencji  w  środowisku  dotkniętym  przemocą  w  rodzinie,  rozpowszechnianiu 

informacji  o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, opracowanie i realizacja 

planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie 

sytuacji rodzin, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin oraz elektów tych działań. 
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Działania realizowane przez pracowników opierają się na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 13 

września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 

Karta”, jak również na „Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Czerwin“. 

Wobec  zgłoszenia  lub  podejrzenia,  że  osoba  dorosła  lub  dziecko  zostało  dotknięte  przemocą  

w rodzinie, wypełnia się specjalny formularz „Niebieska Karta” który wszczyna procedurę i zostaje 

skierowany  do  Przewodniczącego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  -  siedziba  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Czerwinie. Zostaje powołana wtedy grupa robocza, składająca się z przedstawicieli 

jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej,  gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów 

alkoholowych,  Policji,  Sądu,  oświaty  i  ochrony  zdrowia,  która  zajmuje  się  konkretnym 

przypadkiem.  W 2017  roku odbyło  się  10  posiedzeń  Zespołu  Interdyscyplinarnego.  W ramach 

procedury założono 11 Niebieskich Kart, w tym 10 wypełnionych przez policję.  Kontynuwaano 

także 2 procedury z lat ubiegłych. W 2017 roku Zespół Interdyscyplinarny zakończył 10 procedur 

„Niebieskie karty“ w tym 10 przez zakończenie przemocy w rodzinie.  Objętych pomocą  Zespołu 

Interdyscyplinarnego było 13 rodzin. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie wynosiła 13,  

w tym 11 kobiet i 2 mężczyzn.

Praca socjalna
Praca socjalna należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Według  ustawy jest 

to  działalność zawodowa realizowana przez pracowników socjalnych,  a  prowadzona z osobami

i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz 

odzyskania zdolności  do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie  odpowiednich ról 

społecznych, a także tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.  Praca socjalna może być 

również  prowadzona  ze  społecznością  lokalną  w  celu  zapewnienia  współprdziałań  instytucji  

i  organizacji  istotnych dla  zaspokojenia potrzeb członków społeczności.  Głównym priorytetem  

w pracy socjalnej jest szybka i poprawna diagnoza sytuacji osoby, rodziny, środowiska, określająca 

źródła  dysfunkcjonalności.  Skuteczna  realizacja  pracy  socjalnej  wymaga  porozumienia  

i  współpracy  osoby  wspieranej  i  pracownika  socjalnego.  Może  być  prowadzona

w oparciu o kontrakt socjalny. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na 

posiadany dochód.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie w 2017 r. pracą socjalną objął 113 

rodzin  w których przebywało  362 osób.  Pomoc udzielana  wyłącznie  w postaci  pracy socjalnej 

dotyczyła 43 rodzin w których przebywało 106 osób.  Praca socjalna obejmowała w roku 2017 

następujące  zagadnienia:  poprawa  warunków  materialnych  poprzez  wskazywanie  możliwości 

wykorzystania  własnych  uprawnień  i  udzielanie  pomocy w ich  uzyskaniu,  poprawa  warunków 

mieszkaniowych poprzez wskazywanie możliwości i pomoc w spełnieniu formalności związanych 

m. in. z zamianą mieszkania, uzyskaniem lokalu socjalnego oraz pośredniczenie w przekazywaniu 

używanych mebli,  sprzętu AGD, itp.  poprawa stanu zdrowia i  ułatwienie szybszego zadziałania 
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służb  medycznych  poprzez  między  innymi  zamawianie  lekarskich  i  pielęgniarskich  wizyt 

domowych, pomocy w uzyskaniu miejsc w Domach Pomocy Społecznej, zakładach opiekuńczo - 

leczniczych,  szpitalnych  oddziałach  leczenia  odwykowego  lub  innych  placówek  odwykowych, 

zagwarantowanie  osobom  starszym  i  niepełnosprawnym  opieki  poprzez  m.  in.  interwencje  

u  członków  rodziny,  pomoc  w  zorganizowaniu  prywatnych  usług  opiekuńczych,  pomocy 

sąsiedzkiej  itp.  poprawa relacji  między członkami rodziny poprzez m. in.  mediacje w sprawach 

konfliktów rodzinnych, organizację dostępu do poradnictwa specjalistycznego, współpracę z policją 

i kuratorami sądowymi itp., pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, organizowanie i dostarczanie 

żywności  unijnej,  paczek  żywnościowych,współpraca  z  innymi  instytucjami  i  organizacjami 

poprzez  wspólne  działania  w  zespołach  na  rzecz  rozwiązywania  problemów  w  rodzinach. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej działając w oparciu o pracę socjalną udzielali pomocy, 

która  miała  służyć  wzmacnianiu,  uaktywnianiu  osob  i  rodzin  w  celu  rozwijania  ich  poczucia 

własnej wartości, podnoszenia samooceny, poprawie zdolności podopiecznych do samodzielnego 

zaspokajania  niezbędnych  potrzeb  oraz  poprawie  funkcjonowania  w  środowisku  lokalnym  

i wykorzystywania własnych możliwości. Podopiecznych w zależności od problemów którymi są 

dotknięci,  motywowano  m.  in.  do  podjęcia  działań  aktywizujących  poprzez  podniesienie 

kwalifikacji,  uczestniczenie  w  kursach,  szkoleniach  a  także  kontynuowania  nauki  i  podjęcia 

zatrudnienia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK Z DZIAŁU 

„OPIEKA SPOŁECZNA”

Ośrodek Pomocy Społęcznej w Czerwinie w 2017 roku dysponował planem wydatków ze środków 

własnych  w wysokości 286 042,45 zł oraz planem dotacji w wysokości 6 112 377,00 zł. Natomiast 

rzeczywiście  wykorzystano  ze  środków własnych  242  124,83  zł,  czyli   84,65  % planu,  oraz  

6 052 553,24 zł dotacji , co stanowi  99,02 % planu. Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków 

w ujęciu tabelarycznym.

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym.

Nazwa rozdziału

Plan z 
środków 

własnych na 
2017 rok

Wydatki poniesione z 
środków własnych od 

01.01.2017 do 
31.12.2017

% 
wykonania

Plan 
dotacji na
2017 rok

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji
od 01.01.2017 do 

31.12.2017

% 
wykonania

Pomoc społeczna- 
razem

262577,45 221281,85 84,27 242417 241021,92 99,42
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Asystent rodziny 1255 1229,2 97,94 0 0 x

Świadczenie 
wychowawcze

2786 1186 42,57 4121104 4111067,49 99,76

Świadczenia 
rodzinne, 
świadczenia z 
funduszu 
alimentacyjnego 
oraz skłądki na 
ubezpieczenie 
emerytalne i 
rentowe z 
ubezpieczenia 
społecznego

19424 18427,78 94,87 1748740 1700368,69 97,23

Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne

500 44 8,8 1451 1406,8 96,95

Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne

500 64,47 12,89 6227 6227 100

Zasiłki okresowe 1300 1200,22 92,32 27898 27898 100

Dodatek 
energetyczny dla 
odbiorców 
wrażliwych energii 
elektrycznej

0 0 x 172 156,3 90,87

Zasiłki stałe 0 0 x 70845 70759,82 99,88

Ośrodki pomocy 
społęcznej- bieżąca 
działalność

231777,45 191855,16 82,77 67449 67449 100

Ośrodki pomocy 
społecznej – dodatki 
250 zł dla 
pracowników 
socjalnych

0 0 x 0 0 x

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne 
usługi opiekuńcze

4500 4088 90,84 32375 31125 96,14

Karta Dużej
Rodziny

0 0 x 116 95,14 81,9

Program wieloletni 
"Pomoc państwa w 
zakresie 
dożywiania"

24000 24000 100 36000 36000 100

Ogółem 286042,45 242124,83 84,65 6112377 6052553,24 99,02
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