Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Celestynów Nr 119/12
z dnia 29 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CELESTYNOWIE ZA ROK 2011

Celestynów, 02 marca 2012 r.

Budżet

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Celestynowie

na

rok

2011

wynosił 2 790 012,44.
Zrealizowano wydatki na sumę 2 773 848,72 co stanowi 99,42% planu rocznego,
z tego:
−

w ramach bieżącej działalności

−

w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS - 121 061,53

- 2 652 787,19

W ramach bieżącej działalności, w rozbiciu na poszczególne zadania, wykonanie budżetu
przedstawia się następująco:
−

na świadczenia społeczne w ramach dotacji na zadania zlecone - 1 866 390,40

−

na świadczenia społeczne w ramach dotacji na zadania własne - 157 981,90

−

na świadczenia społeczne z zadań własnych - 230 261,17

−

koszty utrzymania łącznie - 398 153,72
W ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków

EFS, wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
−

zatrudnienie 2 pracowników socjalnych – 35 642,79

−

obsługa projektu ( koordynator projektu, asystent koordynatora projektu
oraz obsługa księgowa) – 18 704,04

−

wynagrodzenie specjalistów (doradca zawodowy oraz psycholog) – 13 280,00

−

kursy zawodowe oraz warsztaty wyjazdowe – 34 909,91

−

pozostałe wydatki – 5 328,87

−

zasiłki celowe dla uczestników projektu (wkład własny) – 13 195,92
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Pomoc społeczna
Zasiłek stały - wydatkowano na ten cel kwotę 83 948,77 dla 23 osób, w tym:
−

21 osobom samotnie gospodarującym, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnym do pracy, o dochodzie niższym od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej tj. 477,00,

−

2 osobom pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie był niższy od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351,00

Zasiłek stały ustalany jest w wysokości:
−

w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

−

w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a
dochodem na osobę w rodzinie;

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.
Wypłata zasiłków stałych następowała:
−

przelewem na konto wspólne świadczeniobiorców do Banku Spółdzielczego w Celestynowie,

−

przekazem pocztowym.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
−

opłacane były za 23 osoby pobierających zasiłki stałe na kwotę 7 555,38

Zasiłek okresowy - wypłacono dla 62 rodzin, na kwotę 56 362,04
Zasiłki okresowe przyznane zostały z powodu:
−

bezrobocia – dla 60 osób,

−

długotrwałej choroby – 2 osoby.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego:
−

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
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samotnie gospodarującej,
−

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:
−

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie
może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,

−

w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a
dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
−

w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy między
kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

−

w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym
rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Wypłata zasiłków okresowych następowała w kasie Ośrodka.
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Zasiłek celowy może być przyznany:
−

w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,

−

w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w
mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,

−

osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń
na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na
pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne,

−

osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub
ekologicznej,

−

w formie biletu kredytowanego

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany:
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−

w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających
kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek celowy na żywność (zadania własne)
−

otrzymało 255 rodzin, na ogólną kwotę 56 877,84

Zasiłek celowy na opał (zadania własne)
−

pomoc na ten cel otrzymało 53 rodzin, wydatkowaliśmy na ten cel 21 117,00

Specjalny zasiłek celowy na opał (zadania własne)
−

otrzymało 28 rodzin, na kwotę 11 049,00

Zasiłek celowy zwrotny (zadania własne)
−

na opał otrzymały 2 rodziny na kwotę 600,00 ( na wniosek świadczeniobiorcy i pracownika
socjalnego odstąpiono od zwrotu)

Zasiłek celowy na odzież (zadania własne)
−

tę formę pomocy otrzymały 16 rodzin, na kwotę 3 452,16

Specjalny zasiłek celowy na odzież (zadania własne)
−

otrzymało 15 rodzin, na kwotę 4 808,00

Zasiłek celowy na zakup artykułów szkolnych
−

otrzymało 3 rodziny, wydatkowaliśmy kwotę 700,00

Specjalny zasiłek celowy na zakup artykułów szkolnych (zadania własne)
−

otrzymały 2 rodziny, na kwotę 500,00

Zasiłek celowy na leczenie (zadania własne)
−

skorzystało z tej formy pomocy 14 rodziny, na ogólną kwotę 3 650,00

Specjalny zasiłek celowy na leczenie (zadania własne)
−

otrzymało 14 rodzin, na kwotę 6 158,00

Zasiłek celowy na remont mieszkania

− otrzymały 1 rodzina w kwocie 500,00
Specjalny zasiłek celowy na remont mieszkania (zadania własne)

− otrzymały 2 rodziny w kwocie 550,00
Specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów energii elektrycznej (zadania własne)
−

wydatkowaliśmy na ten cel 300,00 dla 1 rodziny.
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Sprawienie pogrzebu
Osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, a nie posiadającym osób bliskich
oraz krewnych, względnie gdy osoby te nie mają możliwości ich pochowania, przysługuje pogrzeb
sprawiony przez gminę Celestynów, będący świadczeniem z pomocy społecznej.
W 2011 r. wydatkowaliśmy na ten cel 1 836,00 dla 1 osoby.
Zasiłek celowy z powodu zdarzenia losowego (podtopienia)
Wydatkowano kwotę 6 560,00 otrzymaną w ramach zadań zleconych dla 4 rodzin, które zostały
poszkodowane w wyniku podtopień ich budynków mieszkalnych. Zasiłki zostały wypłacone według
protokołów powołanej Gminnej Komisji do spraw oszacowań szkód powstałych wskutek podtopień
w wyniku nawałnicy w dniach 14-15 lipca oraz późniejszych intensywnych opadów deszczu.
W pracach Komisji udział brało 2 pracowników socjalnych.
Program“ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Wydaliśmy na ten cel 62 983,00 w tym:
−

z dotacji na zadania własne – 31 800,00

− z zadań własnych - 31 183,00
Z zadań własnych oprócz opłacenia posiłków dla dzieci wypłacono także :
−

−

zasiłki celowe na dożywianie dla 48 rodzin, na kwotę 10 439,00
zakupiono paczki żywnościowe oraz opłacono koszt uroczystej Wigilii, która odbyła się
21 grudnia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy dla osób samotnych z terenu Gminy
Celestynów. Wydatkowano na ten cel kwotę 2 692,00.
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest na podstawie ustawy

z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

(Dz.

U.

Nr

267

z

2005

roku

z

późniejszymi

zmianami).

Celem programu jest wsparcie gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom
go pozbawionym, a ponadto poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska
niedożywienia

oraz

poprawa

poziomu

życia

osób

i

rodzin

o

niskich

dochodach,
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W 2011r. w ramach programu zrealizowane były opłaty za posiłki łącznie dla 114 dzieci, w tym :
99 uczniów na podstawie decyzji administracyjnych i dla 15 uczniów bez wydawania decyzji
na podstawie art.6a ustawy o ustanowieniu program wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Dożywianie prowadziliśmy w 12 placówkach oświatowych, w tym w 5 placówkach na
terenie gminy.
Posiłki były opłacane przelewem na konto szkół:
−

na podstawie not księgowych i rachunków,

−

imiennych listy uczniów i liczby spożytych w danym miesiącu posiłków.

Średni koszt posiłku w 2011 roku wyniósł 3,90.
Ze wszystkimi dyrektorami szkół na terenie gminy Celestynów mamy podpisane porozumienia,
w których zawarte są szczegóły naszej współpracy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży.
Program „PEAD”
Od 2011 r. rozpoczęliśmy nowe zadanie związane z pomocą żywnościową dla naszych
świadczeniobiorców. Nawiązaliśmy współpracę z Radą Naczelną Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Warszawie dzięki temu w ramach programu PEAD, który jest Europejskim Programem Pomocy
Żywnościowej pozyskaliśmy 9.5 tony artykułów zbożowych i mlecznych takich jak :
mąka pszenna, kasza manna, makaron świderki, ryż biały, kasza gryczana, kasza jęczmienna
z warzywami, płatki kukurydziane, musli, krupnik, kawa zbożowa instant, herbatniki, chleb chrupki żytni,
kasza jęczmienna z gulaszem, makaron z gulaszem, zupa pomidorowa z ryżem, ser żółty, ser topiony
oraz masło ekstra i 1812 litrów mleka.
Pomoc żywnościową w ramach programu PEAD otrzymały osoby bezrobotne, korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, niepełne, rodziny o niskich dochodach, osoby
z długotrwałą chorobą i osoby niepełnosprawne. Z tej formy pomocy skorzystały 203 osoby na ogólną
kwotę 20.351,25. Ta forma pomocy cieszyła się dużą popularnością wśród naszych podopiecznych.
Żywność była wydawana w pomieszczeniu udostępnionym przez Urząd Gminy.
Pomoc w transporcie artykułów żywnościowych otrzymaliśmy od Ochotniczej Straży Pożarnej
w Celestynowie .
Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (zadania własne)
Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 4 osób, które wymagają całodobowej opieki i pomocy.
Wydatkowano środki w łącznej kwocie 77 538,23.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy
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społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania
w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.
Praca socjalna
Objęto

tą

formą

pomocy

267

osób,

w

143

rodzinach.

Praca socjalna świadczona jest przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania osób
i

rodzin

w

ich

środowisku

społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest:
−

z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności
życiowej,

−

ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W 2011 r. podpisano 10 kontraktów
socjalnych.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane
z

poszanowaniem

godności

osoby

i

jej

prawa

do

samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Jest to również pomoc w skierowaniu petentów w zależności od rodzaju sprawy do następujących
instytucji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, Środowiskowy Dzienny Dom Pomocy
Społecznej w Otwocku, Sąd Rodzinny, kuratorzy zawodowi, komornicy sądowi, Poradni Psychiatrycznej,
Poradni Odwykowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowego Urzędu
Pracy. To także ustalanie terminów i godziny przyjęć w przypadku naszych podopiecznych.
Pracownicy socjalni zajmują się także kompletowaniem dokumentów do Domów Pomocy Społecznej,
kompletowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, przeprowadzanie wywiadów
środowiskowych dla potrzeb różnych instytucji takich jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Gminy, Komisariat Policji, Sąd Rodzinny, Prokuratura Rejonowa, Urząd
Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu całego kraju.
Podczas miesięcy zimowych w ramach „Akcji zima 2011” pracownicy socjalni wraz
z funkcjonariuszami Komisariatu Policji monitorowali jak co roku podczas niskich temperatur,
środowiska zagrożone ewentualnym zamarznięciem osób.
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Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne (zadania zlecone) - wypłacano dla 428 rodzin wraz z dodatkami do zasiłków
rodzinnych na kwotę 1 516 019,00, w tym :

− na zasiłki rodzinne – kwotę 559 950,00
− na dodatki do zasiłków rodzinnych – kwotę 458 239,00, z tego z tytułu:
−

urodzenia dziecka – na kwotę 39 000,00

−

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – na

kwotę 191 319,00
−

samotnego wychowania dziecka – na kwotę 43 690,00

−

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymały – na kwotę

26 120,00
−

rozpoczęcia roku szkolnego – na kwotę 39 900,00

−

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na

kwotę 48 210,00

−

wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono w kwocie 70

000 ,00
Świadczenia opiekuńcze (zadania zlecone) – wydaliśmy łącznie kwotę 386 830,00, w tym:

− zasiłki pielęgnacyjne (zadania zlecone) – wypłacono na kwotę 248 319,00
− świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone) – na kwotę 138 511,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (zadania zlecone)
−

otrzymało 111 osób, na kwotę 111 000,00

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 1 123,00.
Od listopada 2011r. rozpoczęliśmy realizację nowego Rządowego Programu Wspierania Osób
Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne ( zadanie zlecone)
−

wsparcie otrzymało 25 osób, na kwotę 5 000,00.

Fundusz alimentacyjny (zadania zlecone)
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W 2011 roku wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 318 439,00 dla 66 osób uprawnionych.
Prowadziliśmy postępowanie wobec 84 dłużników alimentacyjnych (zadania zlecone)
W 2011 roku kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego wyniosły 54 327,06 z tego:
−

33 972,45 przekazane do budżetu państwa,

−

10 191,72 otrzymała gmina wierzyciela,

−

10 162,89 otrzymała gmina dłużnika.

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników
alimentacyjnych wyniosły 19 643,00 z tego:
−

13 541,00 przekazane przez gminę na dochody własne,

−

6 102,00 przekazane przez inne gminy.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę 3 100,00.
W 2011 roku kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły
13 490,31 z tego:
−

6 745,14 przekazano do budżetu państwa,

−

6 745,17 przekazano na dochody gminy.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych to między innymi:
−

wystawienie 131 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych dotyczących dłużników
alimentacyjnych,

−

wystawienie 48 upomnień do dłużników alimentacyjnych,

−

występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku o aktywizację zawodową 3
bezrobotnych dłużników,

−

występowanie do starosty otwockiego o zatrzymanie 3 dłużnikom prawa jazdy,

−

skierowanie 5 wniosków do prokuratury o ściganie dłużników alimentacyjnych za przestępstwo
określone w art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeksu karnego,

−

ciągła współpraca z komornikami sądowymi,

−

stała współpraca z policją,

−

stała współpraca z Sądami,

−

stała współpraca z Urzędami Gmin,
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−

stała współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej,

−

przekazywanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązania dłużników
alimentacyjnych, u których powstały zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)
−

opłacano osobom pobierających świadczenia pielęgnacyjne na ogólną kwotę 2 301,20.

Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (zadania zlecone)
−

opłacano osobom pobierających świadczenia pielęgnacyjne na ogólną kwotę 26 854,09.

Wypłata zasiłków rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego następowała:
−

przelewem na konto osobiste świadczeniobiorców,

−

przelewem na konto wspólne świadczeniobiorców do Banku Spółdzielczego w Celestynowie.

Wypłata zasiłków pielęgnacyjnych następowała:
−

przelewem na konto osobiste świadczeniobiorców,

−

przelewem na konto wspólne świadczeniobiorców do Banku Spółdzielczego w Celestynowie,

−

przekazem pocztowym.

Dodatki mieszkaniowe
W 2011 roku wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 1 760,10.
Prace społecznie użyteczne
Wydatkowano na ten cel kwotę 2 816,40.
Prace społecznie użyteczne zorganizowane były od dnia 01 maja do 30 września 2011r.
Wykonywane były przez 5 mężczyzn

bezrobotnych z Gminy Celestynów bez prawa do zasiłku,

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Otwocku.

11

Prace społecznie użyteczne miały na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz uzyskania przez
te osoby minimalnych, ale własnych środków do życia.
Prace były organizowane przez nasz Ośrodek przy współpracy z Urzędem Gminy w Celestynowie
oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku.

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
Pracownicy socjalni przeprowadzili wywiady środowiskowe wraz kompletowaniem dokumentów
u 6 nieubezpieczonych osób w celu wydania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych do celów leczniczych.
Dodatkowe zadania, które zostały zlecone przez Wójta Gminy w 2011 roku
W roku 2011 pracownicy socjalni opiniowali dla potrzeb Wójta Gminy – 54 podania mieszkańców
o różne umorzenia takie jak: podatek od nieruchomości, opłata stała za przedszkole, umorzenia zaległości
podatkowej dla potrzeb Urzędu Skarbowego, umorzenia należności z tytułu przyłącza na kanalizację oraz
zwrotu kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego.
Projekt systemowy „Szansa na lepsze jutro” w ramach PO KL współfinansowany ze środków EFS
Program

Operacyjny

Priorytet
Działanie

VII.
7.1

Rozwój

Kapitał

Promocja
i

Ludzki

integracji

upowszechnianie

aktywnej

społecznej
integracji

Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Czas realizacji: 01 czerwca 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
Działania w ramach projektu "Szansa na lepsze jutro" skierowane były do następujących grup
społecznych:
•

osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

•

osób bezrobotnych zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

•

osób nieaktywnych zawodowo,
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•

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja do projektu odbyła się w terminie od 01.06.2011 r. do dnia 10.06.2011r.
Zgłosiło się 11 kandydatów. Z ogólnej liczby kandydatów 10 osób zakwalifikowanych zostało do
udziału w projekcie.
Zastosowane zostały następujące instrumenty aktywnej integracji:
−

aktywizacja zawodowa: dla 10 uczestniczek odbyły się konsultacje w ramach poradnictwa
zawodowego z doradcą zawodowym, które miały na celu diagnozę potencjału zawodowego
uczestników projektu tzn. określić ich słabe i mocne strony oraz zdobycie umiejętności
w poszukiwaniu

pracy i przygotowania

do ewentualnych

rozmów

kwalifikacyjnych

z pracodawcami. Łącznie zajęcia z doradcą zawodowym wyniosły 72 godziny: w tym zajęcia
indywidualne 40 godzin i 32 godziny zajęcia grupowe;
−

aktywizacja edukacyjna: dla 10 uczestniczek projektu zostały zorganizowane 2 rodzaje kursów
zawodowych po jednym dla każdego z uczestników w celu podniesienia kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym umożliwiającym aktywizację na rynku pracy, tj. ,,Opiekun osób
starszych” i „Obsługa kas fiskalnych”. Kursy rozpoczęło i zakończyło 10 osób, otrzymując
zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat;

−

aktywizacja zdrowotna: dla 10 uczestniczek projektu została zastosowana terapia indywidualna
prowadzona przez psychologa, która pozwoliła zniwelować bariery psychiczne występujące
u uczestników projektu, wzmocniła poczucie pewności siebie oraz motywację do aktywnego
poszukiwania zatrudnienia. Terapia grupowa zastosowana została dla 10 uczestniczek projektu,
którzy posiadają niskie kwalifikacje zawodowe. W konsekwencji terapia miała na celu
wzmocnienie poczucia pewności siebie oraz motywację do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
Łącznie terapia grupowa wyniosła 40 godzin w tym: w sierpniu 5- dniowe warsztaty wyjazdowe
do Junoszyna oraz w październiku jednodniowe warsztaty wyjazdowe do Bałtowa dla
uczestników projektu i członków ich rodzin.

Wypłacono wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, psychologa oraz opłacono kursy zawodowe.
Kursy zawodowe dla 10 uczestniczek prowadzone były przez Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie.
W ramach projektu zostało zatrudnionych dwóch pracowników socjalnych, którzy wzmocnili kadrę
Ośrodka: jeden pracownik od dnia 01.06.2011r. do dnia 31.12.2011r., a drugi od dnia 01.07.2011r.
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do 31.12.2011 r.
Pracownicy socjalni świadczyli indywidualną i środowiskową pracę socjalną. Jeden na rzecz uczestników
projektu, m.in. przeprowadzał wywiady środowiskowe oraz zawarł i realizował 10 kontraktów socjalnych.
Drugi działał w rejonie opiekuńczym oraz prowadził monitorowanie i ewaluację projektu.
Dla 10 uczestniczek projektu zostało udzielone wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych
i specjalnych zasiłków celowych przez okres trwania projektu z przeznaczeniem na: zakup opału,
żywności, odzieży.
Zostały zakupione materiały promocyjne: długopisy z nadrukiem EFS, teczki z notatnikami oraz naklejki
celem oznakowania dokumentacji związanej z projektem.
Zespół projektowy składał się z: koordynatora projektu, asystenta koordynatora, księgowej i dwóch
pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu.
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany zarządzeniem
Wójta Gminy Nr 52/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele :
1. GOPS,
2. GKRPA,
3. Komisariatu Policji w Celestynowie
4. SP ZOZ w Celestynowie,
5. Oświaty,
6. Organizacji pozarządowej – Koło TPD w Celestynowie.
Członkowie Zespołu zostali powołani na podstawie porozumień podpisanych prze Wójta Gminy
Celestynów i osobami, które reprezentują daną instytucję.
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na
kwartał.
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 29 marca 2011r. podczas którego członkowie wybrali
przewodniczącego Zespołu.
W 2011 roku odbyło się 5 spotkań Zespołu. Siedziba Zespołu mieści się w GOPS. Obsługę technicznoorganizacyjną Zespołu zapewnia pracownik socjalny GOPS.
Członkowie Zespołu wraz z członkami GKRPA odbyli szkolenie w tym zakresie, które zostało
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sfinansowane przez GKRPA.
Kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 3 lata.
Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują d zadania w ramach swoich obowiązków służbowych
lub zawodowych.
Wydane decyzje administracyjne:
W roku 2011 zostało wydanych łącznie 1 372 decyzje administracyjne, w tym:
−

640 decyzji ze świadczeń pomocy społecznej,

−

572 decyzji ze świadczeń rodzinnych,

−

104 decyzji z funduszu alimentacyjnego,

−

6 decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

−

50 decyzji w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie w 2011 roku wykonywał
zadania w zakresie:
1. Pomoc społeczna,
2. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
3. Program PEAD,
4. Domy Pomocy Społecznej,
5. Świadczenia rodzinne,
−

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,

−

zasiłki pielęgnacyjne,

−

świadczenia pielęgnacyjne,

−

Rządowy Program wpierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

−

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

6. Fundusz Alimentacyjny,
7. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,
8. Składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
9. Dodatki mieszkaniowe,
10. Prace społecznie użyteczne,
11. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
12. Dodatkowe zadania zlecone przez Wójta Gminy,
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13. Projekt systemowy z POKL,
14. Udział i obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego.

Struktura i stan zatrudnienia w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie w 2011r.
Ogólnie zatrudnionych było 11 osób, w wymiarze pełnego etatu, w tym:
•

pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony:
1. kierownik,
2. główny księgowy,
3. starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego oraz
prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
4. 2 pracowników socjalnych, w tym: 1 pracownik od dnia 01.02.2011r. do dnia 06.09.2011r.
przebywał na zwolnieniu lekarskim, natomiast od dnia 07 września 2011r. przeszedł na urlop
macierzyński,
5. referent ds. księgowo- kadrowych,

•

pracownicy zatrudnieni na czas określony:
1. 4 pracowników socjalnych, w tym:
− 1 pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych od 21.03.2011r. do
20.09.2011r.,
− 1 pracownik zatrudniony na czas określony od 14.03.2011r. do 31.05.2011r., natomiast
od 01.06.2011r. do 31.12.2011r. zatrudniony w ramach projektu systemowego „Szansa
na lepsze jutro”,
− 1 pracownik zatrudniony od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. w ramach projektu
systemowego „Szansa na lepsze jutro”,
− 1 pracownik odbywający staż w naszym Ośrodku od 01.07.2011r. do 09.10.2011r.
Z dniem 10.10.2011r. zatrudniony na czas określony do dnia 31.12.2011r. na
stanowisku pracownika socjalnego,
2. pracownik administracyjno- biurowy zatrudniony w ramach prac interwencyjnych
od 18.11.2010r. do 17.11.2011r., zajmujący się m.in. pracą w komórce świadczeń rodzinnych
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oraz realizacją „Programu PEAD”, natomiast od dnia 18.11.2011r. zatrudniony na
stanowisku pracownika obsługi sekcji świadczeń w pomocy społecznej w ramach zastępstwa
za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

Opracowała:
Barbara Markowska – kierownik GOPS
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