SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻEWIE ZA 2016 ROK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie jest jednostką organizacyjną gminy
realizującą zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016 r. poz.930 z późn. zm.).
W 2016 roku zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosiło łącznie
7,5 etatów, w tym: kierownik, 4 pracowników socjalnych, główny księgowy, asystent rodziny
oraz młodszy opiekun.
Do zadań ośrodka pomocy społecznej w szczególności należy:
 wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie
w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w
warunkach odpowiadających godności człowieka;
 zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających
dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom
niepełnosprawnym;
 zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i
rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
 zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej;
 integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;
 stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
Prawo do większości świadczeń z pomocy społecznej uzależnione jest od spełnienia
kryterium dochodowego. Nie dotyczy to zasiłku celowego, przyznawanego w związku z
poniesieniem strat w wyniku zdarzenia losowego i specjalnego zasiłku celowego. W 2016
roku ustawowe kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 634 zł, a
dla
osoby
w rodzinie 514 zł.
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej
przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio
przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od
każdej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

REALIZACJA ZADAŃ
Według stanu na dzień 31.12.2016 r. na terenie gminy Jeżewie zamieszkiwało 8053
osób (zameldowanych na pobyt stały i czasowy). Spośród nich system pomocy społecznej
objął wsparciem 247 rodzin, w skład których wchodziły 770 osób, co stanowi 9,56% (w
2015 było to 10 %) ogółu mieszkańców gminy.
W ciągu roku przyjęto i zarejestrowano 1277 wniosków o przyznanie pomocy.
Przeprowadzono 1123 wywiadów środowiskowych. Wydano 1694 decyzje administracyjne.
Dominującym
problemem, z powodu którego zgłaszano się o pomoc była
niepełnosprawność. Z tego powodu objęto pomocą 140 rodzin (408 osób), , kolejnym

problemem było bezrobocie -114 rodzin (419 osób) i długotrwała choroba -112 rodzin (306
osób).
Formy udzielonej pomocy i wykorzystanie środków w poszczególnych działach
i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85195 – pozostała działalność
Plan po zmianach 300,00 zł, wykonanie 256,00 zł
Ustalenie uprawnień oraz wystawienie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem zleconym
gminie na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wydano 7 decyzji administracyjnych
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.
Wydatkowano dotację celową w wys. 256,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
Wynagrodzenie i pochodne – 256,00 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan 32 594,00 zł – wykonanie 32 093,21 zł
Na mocy art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:
- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Gmina Jeżewo w roku 2016 była zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt 1 dziecka
(mieszkańca gminy) umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w
Bąkowie (50% wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki) .
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan po zmianach 139 886 zł - wykonanie 132 309,27 zł
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Odpłatność za pobyt
ponoszą w kolejności:
- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu;
- rodzina zobowiązana do alimentacji (małżonek, zstępni przed wstępnymi), jeżeli posiadany
dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w

rodzinie, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż
300% tego kryterium;
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy
społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną do domu pomocy społecznej
i rodzinę.
Wydatki wykorzystano na opłacenie pobytu za pięciu pensjonariuszy przebywających w
Domu Pomocy Społecznej w Koronowie, Gołuszycach i Grudziądzu oraz Międzygminnym
Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu na kwotę 130 329,27 Wydatki w kwocie 1.980 zł
wykorzystano na opłacenie składek członkowskich w Międzygminnym Ośrodku
Opiekuńczym w Pruszczu.
W miesiącu marcu 2016 r. sporządzono 1 umowę o wysokości wnoszonej przez rodzinę za
pobyt mieszkańca w DPS na kwotę 400,00 zł miesięcznie. Umowa dotyczy osoby
umieszczonej w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczy w Pruszczu. Za pozostałe osoby
skierowane przez GOPS w Jeżewie do DPS rodziny nie wnoszą dopłat bo mają niskie
dochody, pozostały koszt ponosi Gmina Jeżewo.
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w DPS od osób zobowiązanych wyniosły 4 000,00 zł.
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia
Plan po zmianach 98 537,00 zł – wykonanie 98 434,56 zł.
W roku 2016 jak w poprzednich latach od 2011 roku realizujemy zadanie z zakresu pomocy
społecznej polegające na wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez Klub
Samopomocy. Na wydatki, w tym koszty utrzymania i prowadzenia Klubu Samopomocy,
otrzymujemy dotację z budżetu Wojewody. Środki finansowe przeznaczane są na:
wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne, oraz
pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup art. spożywczych, papierniczych, przemysłowych
niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi, wyposażenia sali,
usług transportowych na zorganizowane wycieczki, usług instalacyjnych itp. Koszty na
dowóz osób na zajęcia pokrywane są z budżetu gminy i wyniosły: 25 400,56 zł. W zajęciach
KS
w 2016 r. uczestniczyło 12 osób.
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
Plan po zmianach 11 500,00 zł – wykonanie 10 327,94 zł
Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2016 poz. 575 z późn. zm.) porządkuje i reguluje kwestie
związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy.
Na mocy art. 191 ust. 9 i 10 ww. ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w
pieczy zastępczej, w wysokości:
- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W 2016 roku w rodzinach zastępczych utworzonych po wejściu w życie powyższych
przepisów przebywało łącznie 7-ro dzieci, za które gmina ponosi odpłatność.
Za 2-je z nich gmina ponosi odpłatność w wysokości 50 % wydatku ponoszonego przez

Powiat Świecki, a za 5-ro 30 % wydatku powiatu. Łącznie w 2016 roku wydatkowano kwotę
10 327,94 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 6 300,00 zł – wykonanie – 222,28 zł
Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Wójta Gminy Jeżewo w celu realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, którego obsługą zajmuje się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej liczy 12 osób. W jego skład wchodzą: pracownicy socjalni
GOPS w Jeżewie, przedstawiciel Gminnej Przychodni, przedstawiciel Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach na
terenie gminy Jeżewo, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Świeciu oraz kurator
specjalista Sądu Rejonowego w Świeciu.
W 2016 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 30 posiedzeń grupy
roboczej. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczą w posiedzeniach
w ramach oddelegowania oraz zawartych porozumień.
Na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup materiałów i wyposażenia
oraz szkolenie jego członków w roku 2016 wydatkowano kwotę 222,28 zł.
Rozdział 85206 – wspieranie rodziny
Plan po zmianach 36 887,00 zł – wykonanie 33 955,74 zł
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła
na gminy obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny od 1 stycznia 2015 roku. Asystent
rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym
przez rodzinę. Gmina Jeżewo wzięła udział w ministerialnym „Programie asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” i otrzymano dotację na dofinansowanie
kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 21 300,00 zł.
W ramach tego rozdziału zatrudniono asystenta rodziny.
Asystent rodziny zatrudniony był w roku 2016 r. na umowę o pracę i pracował z 12
rodzinami z terenu gminy Jeżewo. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny wraz z pochodnymi
w 2016 roku wyniosły 29 559,11 zł.
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan po zmianach 23 534,00 zł - wykonanie 23 531,95 zł.
Wydatki wykorzystano na opłacenie składek zdrowotnych za 55 osób, które korzystają
z zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności.
Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych finansowane są z dotacji na dofinansowanie
zadań własnych i wyniosły one na kwotę 23 531,95 zł.
Opłacanie składek zdrowotnych zależy od ilości osób otrzymujących zasiłki stałe
z tytułu niepełnosprawności spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej. Pozostała
nie wykorzystana część dotacji na koniec roku w kwocie 2,05 zł. została zwrócona na
rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze
plan po zmianach 409 824,00 zł w tym dotacja 349 324,00 zł.
wykonanie 408 331,80 zł

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym. Wydatki na zasiłki okresowe dotowane są przez budżet
państwa, natomiast środki na realizację wypłat zasiłków celowych pochodzą z budżetu gminy.
1. zasiłki okresowe
plan po zmianach 349 324,00 zł, wykonanie 349 324,00 zł
Zasiłek okresowy przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach
niższych niż ustawowe kryterium dochodowe oraz zasobach niewystarczających na
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności przysługuje ze
względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłki okresowe otrzymało 127 rodzin, którym wypłacono ogółem 890 świadczeń, w tym z
tytułu:
- bezrobocia - 495 świadczeń,
- długotrwałej choroby - 87 świadczeń,
- niepełnosprawności - 257 świadczeń
- inne (bezradność) - 51.
Minimalna ustawowa wysokość zasiłku wynosiła :
 w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50 % różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem,
 w przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a
dochodem rodziny.
Rada Gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, o
których mowa powyżej. Na podwyższone świadczenia gmina musi przeznaczyć własne
środki.
2. zasiłki celowe i w naturze
plan po zmianach 60 500,00 zł - wykonanie 59 007,80 zł
Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,
a także na pokrycie kosztów pogrzebu. Może być przyznany zarówno w formie pieniężnej
jak i rzeczowej.
Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 168 rodzin (550 osób w rodzinach), na
kwotę 39 325,80 zł, w tym zasiłki specjalne celowe otrzymało 22 rodzin na kwotę
19 682,00 zł . Były to między innymi zasiłki na opał, żywność, leki, odzież, środki czystości,
opłacenie energii elektrycznej.
Rodziny co do których nie ma pewności, że otrzymane środki wykorzystają zgodnie z
przeznaczeniem otrzymują pomoc w formie rzeczowej - przyznane świadczenie jest
przekazywane do sklepu, gdzie otrzymują za nie podstawowe artykuły żywnościowe i środki
higieny.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe
Plan po zmianach 299 090,00 zł, wykonanie 296 753,40 zł
Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej i osobie pełnoletniej
pozostającej w rodzinie oraz niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej
do pracy przy spełnieniu ustawowego kryterium dochodowego, tj. osoba samotnie

gospodarująca musi wykazać dochód niższy niż 634,00 zł oraz dochód na osobę w rodzinie
musi być niższy niż 514,00 zł.
W okresie od stycznia do grudnia zasiłek stały otrzymało 65 osób, wypłacono 677 świadczeń
na kwotę 296 753,40 zł.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan po zmianach 460 011,00 zł, wykonanie 426 110,10 zł.
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano wydatki z
dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy przekazanej z budżetu Wojewody
i własnych środków samorządu z tego:

 wydatki z dotacji
 ze środków własnych gminy

139 682,00 zł,
286 928,10 zł.

Wydatki wykorzystano w sposób następujący:







wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
396 323,57 zł.
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6.745,91 zł,
podróże służbowe krajowe
3.861,17 zł,
na zakup odzieży ochronnej i zakup okularów
1.096,00 zł,
opłaty prowizji bankowych i opłat pocztowych od
przekazywanych zasiłków, opłata za czeki
1.116,73 zł,
 opłaty za dostęp do programu SEPI – połączenie z Urzędem
Pracy w sprawach zaświadczeń o wysokości zasiłków
potrzebnych dla podopiecznych do wyliczania dochodu,
aktualizacja programu POMOST, usługi informatyczne i naprawa kserokopiarki 2.433,68
zł,
 przewóz żywności
3 202,00 zł,
 druków, materiałów biurowych, papieru do urządzeń
kserograficznych, publikacje książkowe, materiały
szkoleniowe
4.032,78 zł,
 opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
i dostępu do sieci Internet
1.700,00 zł
 szkolenia pracowników
919,00 zł,
 zakup energii i wody
600,00 zł,
 zakup usług zdrowotnych
280,00 zł,
 opłaty za wynajem magazynu
3.799,26 zl.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy co zmniejsza
koszty utrzymania ośrodka. Podstawowymi wydatkami Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej są zatrudnieni pracownicy, których wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 93,01% wydatków poniesionych
w 2016 r.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 207 372,00 zł - wykonanie 192 028,81 zł
Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pięciu
zatrudnionych opiekunek i na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, które są dofinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie
z budżetu Wojewody.
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan po zmianach 118 996,00 zł (dotacja), wykonanie 118 996,00 zł
Opłacono 2090 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Wydatkowano 118 996,00 zł. Pomoc świadczona
była przez 13 specjalistów tj. 2 psychologów, 2 logopedów, 2 rehabilitantów i 7 pedagogów.
Koszt 1 godziny usługi wynosił średnio 56,94 zł brutto.
Usługi przyznano 24 osobom.
2. Usługi opiekuńcze – zadania własne
plan po zmianach 88 376,00zł, wykonanie 73 032,81 zł



wynagrodzenie opiekunek wraz z umowami zlecenia – 62 651,70 zł
składki na ubezpieczenie społeczne 9 287,18 zł

W 2016 roku tą formą pomocy objęto 16 osób. Łączny koszt wyniósł 73 032,81 zł. Usługi
opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę,
higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczone były w ramach tzw.
pomocy sąsiedzkiej. Opłacono 4 977 godziny pracy opiekunek.
Wynagrodzenie opiekunki za 1 godzinę wynosiło 14,67 zł brutto.

Rozdział 85295 – pozostała działalność
W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadania:
1. Rządowy program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Plan 225 000,00 zł - wykonanie 225 000,00 zł w tym:
dotacja 180 000,00 zł – budżet gminy 45 000,00 zł
Program rządowy ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest programem wieloletnim
ustanowionym uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
“Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Celem programu jest wsparcie
gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania
dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Zapewnienie pomocy w zakresie
dożywiania może odbywać się w formie zakupu posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku
lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomocy
udziela się nieodpłatnie osobom w rodzinach, gdzie miesięczny dochód na osobę nie
przekracza 771,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 951,00 zł. Koordynatorem
Programu w gminie jest Wójt. Program jest finansowany z budżetu państwa i środków
budżetu gminy. Dotację na realizację Programu w danym roku przyznaje wojewoda na
wniosek wójta. Warunkiem uzyskania dotacji jest zagwarantowanie udziału własnego gminy
w wysokości nie mniejszej niż 40% kosztów (w wyjątkowych sytuacjach na pisemny,
uzasadniony wniosek gminy - udział gminy może być niższy, ale nie mniejszy niż 20%).

W 2016 r. w ramach rządowego programu realizowano:
- pomoc w formie posiłku – wydatkowano 113 000,00 zł z tego: dotacja 91 000,00 zł budżet gminy 22 000,00 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego – wydatkowano 112 000,00 zł, z tego: dotacja 89 000,00
zł, budżet gminy 23 000,00 zł
Łącznie wydatkowano kwotę 225 000,00 zł z tego kwota dofinansowania z budżetu
wojewody wyniosła 180 000,00 zł, środki własne gminy 45 000,00 zł, czyli 20% ogółu
kosztów.
Ogółem w ramach programu pomocą objęto 471 osób, w tym:
- liczba osób korzystających z posiłku - 187,
- liczba osób korzystających z zasiłku celowego – 411.
2. Karta Dużej Rodziny
Plan po zmianach 507,80 zł – wykonanie 505,18. zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie zajmuje się przyjmowaniem wniosków
i wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny, rodzicom dożywotnio a dzieciom do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki (do 25 roku życia). Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia
otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz
dodatkowych uprawnień.
Kartę przyznaje Wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
W 2016 roku przyjęto 38 wniosków o wydanie karty i wydano łącznie 211 Kart Dużej
Rodziny.
W roku 2016 wydatkowano dotację celową w wys. 505,18 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie kosztów przyjmowania wniosków i wydawania przez gminy KDR oraz
wydawania decyzji w tej sprawie.

Inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
- wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano





wycieczkę do Sopotu i Warszawy dla rodzin z problemem alkoholowym na których
terapeuci prowadzili warsztaty profilaktyczne
organizacja wigilii dla 150 osób
praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc we wzmacnianiu lub
odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi - z pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej skorzystało
168 osób;
kierowanie osób do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
kierowanie wniosków do Sądu w sprawach wydania postanowień o ograniczenie lub
pozbawienie władzy rodzicielskiej, umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, ustalenie opiekuna prawnego, ubezwłasnowolnienie, przymusowe leczenie oraz
o umieszczenie w DPS bez zgody;















kierowanie wniosków o umieszczenie w zakładzie opiekuńczo – pielęgnacyjnym;
kierowanie wniosków, przedstawianie przypadków rodzin zagrożonych chorobą
alkoholową do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
przeprowadzanie wywiadów rodzinnych, alimentacyjnych na rzecz osób korzystających,
wywiadów w rodzinach zastępczych, na zlecenie ZUS, zakładów karnych, sądów, innych
ośrodków pomocy społecznej, innych zewnętrznych instytucji;
zapewnienie obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowym Funduszem Osób
Niepełnosprawnych w sprawach o refundacje w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego;
wypożyczanie sprzętu pomocniczego będącego w dyspozycji GOPS ( wózek, łóżko
rehabilitacyjne);
realizacja programów rządowych – pracownicy Ośrodka pomagali w weryfikacji
wniosków stypendialnych;
współpraca z policją - wymiana informacji, ustalanie wspólnych działań na rzecz
środowisk zagrożonych patologią oraz działania o charakterze interwencyjnym;
utrzymywanie stałej współpracy z kuratorami i pedagogami szkolnymi celem ustalenia
właściwego planu pomocy na rzecz wsparcia osób i rodzin w kryzysie;
stała współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi;
współpraca z przedstawicielami szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno - wychowawczych
w celu zorganizowania dożywiania dzieci i młodzieży,
pomoc w załatwieniu korepetycji jak również pomoc w pisaniu wniosków do Sądu o
nabycie prawa do majątku po zmarłym rodzicu, pozwy o alimenty, rozwody itp.
Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej

Natomiast od września 2016 r. do grudnia 2016 r. ośrodek dystrybuował żywność dla
najuboższych mieszkańców gminy Jeżewo w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2016 Podprogram 2016 .Łącznie rozdysponowano żywność dla 658 osób
w ilości 16 587,38 kg o wartości 77 778,55 zł. Były to następujące produkty: makaron, ryż,
herbatniki, mleko, ser dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat
pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz z warzywami, filet z makreli, szynka drobiowa,
cukier, olej.
Również w 2016 r. rozdysponowano 9 ton jabłek dla 698 osób, jak również do szkól i
przedszkoli z terenu naszej gminy.

Potrzeby wynikające z realizacji zadań.
Po ogłoszeniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu w ramach
„Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny
i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”, wzorem lat ubiegłych ośrodek wystąpi z
wnioskiem
o dofinansowanie zadania z zakresu asystent rodziny, wnioskując o przyznanie dodatkowego
wsparcia finansowego na zatrudnienie asystenta rodziny.
Z uwagi na rosnącą liczbę zadań niezbędne będzie w najbliższym czasie zdjęcie dodatkowych
zadań
z zakresu obowiązków głównej księgowej GOPS.

Tutejszy ośrodek złożył wniosek w ramach otwartego konkursu – Program Wieloletni
„Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2017 r. w celu utworzenia Klubu Seniora+ oraz wystąpił
z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie projektu z
Europejskiego Funduszu Społecznego – Rozwój usług społecznych tytuł projektu „Pomocna
dłoń po sąsiedzku”. Po rozstrzygnięciu tych projektów i zakwalifikowaniu wystąpimy do
Rady Gminy z wnioskiem o dofinansowanie tych zadań.
Sporządziła: Małgorzata Skiba
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie
Jeżewo, dn. 18.04.2017 r.

