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I.

Wstęp

Konstytucja RP w art.18 gwarantuje każdej rodzinie polskiej ochronę i opiekę, ale jednocześnie
zapewnia jej prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, decydowania o swoim życiu osobistym
(art.47), do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art.48) oraz nienaruszalności
mieszkania (art.50). Powyższe prawa rodzinne muszą być poszanowane przez pracowników pomocy
społecznej przy jednoczesnym wspieraniu rodziny. Działalność ta jest bardzo trudna i wymagająca
niezwykłego wyczucia zaistniałej sytuacji. Dlatego też podstawą działań jest właściwa diagnoza, która
uwzględnia informacje o warunkach bytowych, strukturze rodziny, panującej w niej atmosferze
i zachowaniach wśród dorosłych jej członków oraz dzieci.
Pracownik socjalny to zawód szczególny, będący profesją, a jednocześnie powołaniem. Wymaga
od osoby, która go wykonuje nie tylko interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, ale również określonych
cech osobowościowych. Pracownik socjalny działa na rzecz jednostki, grupy oraz środowisk społecznych,
pomagając w rozwiązywaniu problemów i trudności tym, którzy sami ze względu na nich stan zdrowia
lub przyczyn natury społecznej nie są w stanie temu sprostać. Zawód ten oprócz gruntownego
przygotowania zawodowego wymaga empatii, serdeczności, cierpliwości, ciepła, aktywności, zrozumienia
potrzeb drugiego człowieka, a także łatwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy
społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających
do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy, jednakże potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać
uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Celem pomocy jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Świadczenia pomocy społecznej nie mogą stanowić źródła utrzymania. Są to działania wspierające
inicjatywę, zaangażowanie i chęć podopiecznych do poprawiania własnej sytuacji.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
 ubóstwa
 sieroctwa
 bezrobocia
 bezdomności
 niepełnosprawności
 długotrwałej lub ciężkiej choroby
 przemocy w rodzinie
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych lub niepełnych
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 alkoholizmu lub narkomanii
 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
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 klęski żywiołowej lub ekologicznej
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł. netto mies.
b) osobie w rodzinie w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł. netto mies.
c) rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 456,00 zł. x ilość członków rodziny
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej.
Ośrodek Pomocy wykonuje:
 zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym
 zadania własne Gminy o charakterze nieobowiązkowym
 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 pracę socjalną nie związaną z wydatkami finansowymi.
W ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. jest zapisanych bardzo dużo zadań
i obowiązków do realizacji dla pracowników pomocy społecznej szczególnie w zakresie pracy socjalnej
świadczonej na rzecz podopiecznych.
Postępująca bieda, bezrobocie, zły stan zdrowia obywateli, kryzys rodziny, alkoholizm, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie itp. to problemy, z którymi pracownicy
Ośrodka spotykają się codziennie i problemy, którym starają się zapobiegać, przeciwdziałać, łagodzić ich
skutki.
Bezpośrednie stykanie się pracowników pomocy społecznej z ogromem i różnorodnością problemów
ludzkich to ciągły stres, myślenie o podopiecznych. To wieczna walka o zmianę mentalności ludzkiej,
zmaganie się z czasem. Pracownicy pomocy społecznej są pomagaczami, wspierają ludzi w trudnych
chwilach, niosą otuchę i pocieszenie, starają się w porę zapobiegać nieprawidłowościom i patologiom.
Praca socjalna to partnerstwo podopiecznego z pracownikiem socjalnym, wspólne rozwiązywanie
problemów, wspólna droga w kierunku lepszego jutra.
Praca z rodziną wymaga, zatem dużej wiedzy, doświadczenia i delikatności.
W roku 2013 plan wydatków Działu 852-POMOC SPOŁECZNA wynosił 4 114 902,00 zł.
wydatkowano 4 010 132,35 zł. Plan wydatkowano w 97,45%.
Ze świadczeń finansowych pomocy społecznej w 2013r. skorzystało 256 rodzin o łącznej liczbie osób
756.
Praca socjalna natomiast była wykonywana w 214 środowiskach dla 623 osób.

II. Świadczenia realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej
Pomoc finansowa – zadania zlecone
W roku 2013r. realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Tą formą pomocy zostało objęte dwoje dzieci z jednostką chorobową – autyzm. Są to
usługi dostosowane do szczególnych potrzeb pacjenta, wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Tego typu świadczenie jest zadaniem zleconym, w całości finansowanym przez budżet państwa.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 2 osoby
dla osób z zaburzeniami psych.

- 384 świadczeń
(godzin)

na kwotę – 11 520,00zł
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Pomoc finansowa – zadania własne gminy

Zasiłki stałe

- 48 osób

- 492 świadczenia

Składki zdrowotne

- 43 osoby

- 424 świadczenia

Zasiłki okresowe

- 26 rodzin

- 66 świadczeń

Dożywianie (posiłek)

- 189 osoby

- 22 238 świadczeń

Usługi opiekuńcze

- 6 osób

Zasiłki celowe (żywność, odzież,
opał, lekarstwa, kolonie i inne)
- 227 osób
Zasiłek celowy na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego
Domy Pomocy Społecznej

- 6 osób
- 10 osób

- 2 731 świadczeń
(godzin)
X
- 9 świadczeń
X

na kwotę – 226 445,56zł
(w ramach dotacji na
zadania własne z budżetu
wojewody)
na kwotę –
18 056,74zł
(w ramach dotacji na
zadania własne z budżetu
wojewody)
na kwotę – 26 000,00zł.
w tym dotacja –
16 000,00 zł.
na kwotę – 71 634,40 zł.
w tym dotacja – 33 496,68zł

na kwotę – 64 610,47 zł.
na kwotę – 145 050,72 zł.
w tym dotacja –
13 503,32zł
na kwotę – 15 002,51zł
na kwotę – 243 459,73 zł.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych.
GOPS Klembów zatrudniał w 2013r. opiekunkę (1 etat) oraz w miarę potrzeb inne osoby zatrudnione w
ramach umowy zlecenia świadczące usługi w domach podopiecznych – jest to obowiązkowe zadanie
własne gminy.
Ogólnie w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej przeprowadzono postępowanie
administracyjne i wydano 647 decyzji.
W roku 2013r. zostały poniesione koszty związane ze zwrotem części wydatków na opiekę i wychowanie
dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.
Rodziny zastępcze

- 5 dzieci

X

na kwotę – 7 044,74zł

GOPS w Klembowie od maja do grudnia 2013 roku realizował Resortowy program wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2013 w ramach,
którego został zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny, który wspierał 5 rodzin.
Według ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 15 do zadań asystenta
rodziny należy w szczególności:
 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną w celu przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych,
 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
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udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

Wspieranie rodziny
(Asystent rodziny)

- 5 rodzin

na kwotę – 15 317,76zł

X

III. Świadczenia realizowane w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych
Ośrodek Pomocy prowadzi obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych.
Obsługa tych świadczeń jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Oznacza to, iż ciężar
finansowy w tym zakresie spoczywa na budżecie państwa co do samych świadczeń, koszty obsługi są w
części finansowane przez gminę. Organami właściwymi do załatwiania spraw indywidualnych i wypłaty
świadczeń rodzinnych są gminy.
Wójt Gminy Klembów działając na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada
2003r. upoważnił Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych,
a także do wydawania decyzji w tych sprawach. Tym samym zlecił realizację ustawy o świadczeniach
rodzinnych pracownikom Ośrodka.
Świadczenia rodzinne 2013r.
Wyszczególnienie
Zasiłki rodzinne
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka
Dodatek z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego

Liczba rodzin

Liczba świadczeń

Kwota w zł.

439

8 839

874 805,00

40

41

41 000,00

58

513

201 160,14

25

295

38

418

32 040,00

308

559

55 900,00

51 110,00
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Dodatek z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza
miejscem zamieszkania, związany z
dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
Dodatek z tytułu podjęcia nauki
związany z zamieszkiwaniem w
miejscowości, w której znajduje się
szkoła
Zasiłek pielęgnacyjny

108

1 533

122 640,00

134

1 169

58 450,00

1

6

540,00

171

1 868

285 804,00

Świadczenie pielęgnacyjne

47

500

283 941,00

Specjalny zasiłek opiekuńczy

3

13

6 535,00

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

39

227

22 700,00

33

470

69 863,00

4

38

1 941,00

80

83

83 000,00

43

366

72 800,00

626 rodzin

16 938 św.

2 264 229,14 zł

Składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia
dziecka
Pomoc finansowa dla osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne
Razem

IV. Świadczenia realizowane w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów
Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb,
a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem członków ich rodzin wskazanym w
kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
.
Konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób
ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im
wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.
.
Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania
alimentów łączy się z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych.
Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tzw. Fundusz
Alimentacyjny określa:
1) zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego,
w przypadku bezskuteczności egzekucji;
2) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów, zwanych dalej "świadczeniami z funduszu alimentacyjnego";
3) zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;
4) zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
5) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
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Wyszczególnienie
Fundusz alimentacyjny

Liczba rodzin

Liczba świadczeń

Kwota w zł.

38

650

234 492,90zł

 Liczba osób uprawnionych do pobierania świadczeń - 50
 Liczba rodzin uprawnionych :
 29 rodzin z jedną osobą uprawnioną
 6 rodzin z dwiema osobami uprawnionymi
 3 rodziny z trzema osobami uprawnionymi.
Na terenie gminy Klembów zamieszkuje 28 dłużników alimentacyjnych w stosunku do których
wykonywane są następujące działania:
 skierowanie wniosków do Starosty Wołomińskiego o odebranie prawa jazdy
- w 10 przypadkach
 przekazanie komornikom sądowym informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji
- w 32 przypadkach
 wnioski do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1
kodeksu karnego - w 10 przypadkach
 wpisanie dłużników do rejestru długu w systemie BIG Info Monitor – 11 przypadków
 egzekucja zaległych alimentów, którymi zajmują się komornicy skarbowi - sporządzono
80 tytułów wykonawczych i wysłano do naczelników urzędów skarbowych.
Ogółem z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeprowadzono 1 105
postępowań administracyjnych i wydanych w tych sprawach decyzji.

V. Promocja integracji społecznej – Projekt systemowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie w roku 2013 kontynuował realizację projektu
systemowego pt.„ Od bezradności do aktywności – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w Gminie Klembów”. Projekt realizowany jest od 01.05.2012r. i będzie trwał do
31.10.2014r.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Ogólna wartość projektu na lata 2012-2014 wynosi 255 943,02 zł. Dofinansowanie z Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach dotacji rozwojowej stanowi 89,5% powyższej
kwoty, natomiast pozostałe 10,5% stanowi wkład własny gminy.
Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze wsparcia GOPS w
Klembowie.
W roku 2013r. w projekcie uczestniczyło 12 osób. Uczestnicy projektu brali udział
w indywidualnych konsultacjach psychologicznych /kwiecień-czerwiec/ mających na celu poprawę ich
samopoczucia oraz motywację do zmian osobistych i zawodowych. Odbyły się również 50 godzinne,
grupowe oraz indywidualne warsztaty aktywizacji zawodowej /kwiecień-lipiec/. Warsztaty polegały na
zapoznaniu osób z wymogami współczesnego rynku pracy, z przygotowywaniem dokumentacji
aplikacyjnej, z formami zatrudnienia, umożliwiły określenia potencjału zawodowego poszczególnych
osób.
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W okresie październik-listopad obyły się warsztaty poradnictwa prawnego (24h), w ramach których
uczestnicy projektu zapoznali się z podstawami prawa rodzinnego, prawa pracy, zgłębili wiedzę w
zakresie prawa socjalnego.
W grudniu przeprowadzone zostały także warsztaty edukacji prozdrowotnej (18h), które dostarczyły
wiedzy z zakresu prawidłowych relacji interpersonalnych oraz dbania o stan psychiczno-emocjonalny. W
ramach w/w warsztatów uczestnicy zapoznani zostali z zasadami profilaktyki uzależnień oraz pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Uczestnicy projektu brali udział w kursach zawodowych m.in. „Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem”,
„Opiekun osób starszych”, „Kurs podstawowy Java”, „Kurs prawa jazdy kat.B i kat.C. Dwie uczestniczki
projektu kontynuowały naukę na poziomie średnim i policealnym /skierowanie i sfinansowanie nauki w
ramach projektu/.
W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowane było wyjazdowe spotkanie
integracyjno-edukacyjne dla uczestników projektu i osób z ich najbliższego otoczenia. Spotkanie
zrealizowane było w dniu 05.10.2013r. Uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin uczestniczyli w
zwiedzaniu oraz zajęciach w ZOO Borysew. Mieli możliwość skorzystania z term w Uniejowie. Wspólnie
spędzony czas, nauka i zabawa jednocześnie dostarczyły wielu pozytywnych emocji.
Zarządzaniem nad całością projektu zajmował się Koordynator Projektu - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie. Koordynator był odpowiedzialny za stronę organizacyjną
projektu oraz jego promocję. Był w stałym kontakcie z uczestnikami projektu jak i realizatorami
poszczególnych działań projektowych. Nadzorował przebieg procesu rekrutacji, sporządzał dokumentację
merytoryczną projektu. Pracownicy socjalni odpowiedzialni byli m.in. za rekrutację uczestników, za
sporządzenie kontraktów socjalnych i monitoring realizacji ustalonych z podopiecznymi działań.
Zespół projektowy stanowili: kierownik, czterech pracowników socjalnych oraz księgowa GOPS w
Klembowie.
Wszystkie działania określone we wniosku o dofinansowanie projektu na rok 2013 zostały
osiągnięte zgodnie z ich wartościami docelowymi. Narzędziem służącym do pomiaru rezultatów twardych
były zaświadczenia i dyplomy w przypadku zajęć grupowych, natomiast w przypadku zajęć
indywidualnych były to potwierdzenia obecności. Na wszystkich zajęciach sporządzane były listy
obecności uczestników projektu.
Realizacja projektu „Od bezradności do aktywności – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w Gminie Klembów” służy podniesieniu świadomości społeczno-zawodowej podopiecznych
GOPS. Środki finansowe uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły
zrealizować szereg specjalistycznych działań, które przyczyniły się do przełamania izolacji społecznej,
podniosły samoocenę uczestników, a przede wszystkim zmotywowały ich do działania.

VI. Profilaktyka uzależnień
Wysokość środków uzyskanych przez Gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych – 92 616,76 zł.
Rada Gminy Klembów w dniu 24.01.2013r. Uchwałą Nr XXIX/205/2013 przyjęła Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
Realizacja Programu przedstawia się następująco:
W roku 2013 odbyło się pięć posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wzywanych na posiedzenia Komisji (minimum kilkakrotnie) było 17 osób nadużywającym alkoholu.
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Z osobami tymi przeprowadzono rozmowy motywujące do rozpoczęcia leczenia odwykowego. Każda z
nich była skierowana do uczestniczenia w spotkaniach Grup AA działających najbliżej miejsca
zamieszkania danej osoby (Wołomin, Radzymin, Tłuszcz), oraz skierowana na spotkania z psychologiem
przyjmującym w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS w Klembowie.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielano porad i pomocy trzydzieści dziewięć osobom.
Wydano piętnaście postanowień w sprawie udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Pod względem posiadania odpowiednich zezwoleń, właściwej reklamy, organizacji sprzedaży (stoiska z
napojami alkoholowymi), ładu i porządku publicznego przeprowadzono trzy kontrole punktów sprzedaży
napojów alkoholowych..
Dla trzynastu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym był sfinansowany lub dofinansowany
wypoczynek letni- kolonie z programem profilaktycznym realizowanym w trakcie.
W ogólnopolskim programie medialnym „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczestniczyło ponad dwieście
dzieci. Przeprowadzane były działania z zakresu Kampanii „ Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” jak
również „ Jaś i Małgosia – program domowych detektywów” i „Postaw na rodzinę”.
W ogólnopolskim programie „ Niećpa” o tematyce antynarkotykowej wzięło udział czterdzieści osób.
W szkołach były wystawiane teatralne spektakle profilaktycznych z których ogółem skorzystało ponad
czterystu uczniów.
W punkcie konsultacyjnym z siedzibą w GOPS zatrudniony był psycholog udzielający wsparcia osobom z
problemem alkoholowym i członkom ich rodzin.

VII. Działalność opiekuńczo-wychowawcza
W strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie do 31.08.2013r. funkcjonowały dwie
świetlice zorganizowane na bazie szkół: w Ostrówku i Woli Rasztowskiej.
Działania opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach w roku 2013 objęły wiele obszarów życia
społecznego. Szczególny nacisk został położony na uczenie dzieci panowania nad własnymi emocjami,
umiejętność współżycia w grupie, przestrzeganie zasad i norm społecznych, uwrażliwienie na krzywdę i
cierpienie innych, kształtowanie nawyków higieny osobistej, wyrabianie u dzieci umiejętności planowania
czasu wolnego.
Organizacja pracy w świetlicach w 2013 roku oparta była na regulaminach świetlic, dziennych
rozkładach zajęć oraz rocznych planach pracy wychowawczej.
W Ostrówku świetlica była czynna od 08:30 do 16:30, natomiast w Woli Rasztowskiej w godz.
13:00 – 17:00.
Częstotliwość uczęszczania dzieci do świetlic w minionym roku była zadowalająca oprócz
nielicznych ucieczek i nieusprawiedliwionych nieobecności jednego dziecka, większość wychowanków
regularnie brało udział w zajęciach.
Ze względu na szkolny plan lekcyjny i różnice wiekowe zajęcia szczególnie w II półroczu
prowadzone były w małych grupach wiekowych.
Większość rozwiązań zarówno organizacyjnych jak i działań wychowawczych z uwagi na
korzystny wpływ na rozwój psychospołeczny dzieci, po niewielkich udoskonaleniach pozostała taka sama
jak w latach ubiegłych.
Dzieci zarówno ze świetlicy w Ostrówku jak i Woli Rasztowskiej brały udział nie tylko w zajęciach
obowiązkowych, ale i w wielu konkursach, zabawach, wybierały ucznia miesiąca oraz swój samorząd.
Dodatkowe inspiracje wychowawcze w ciągu roku dostarczały dzieciom wycieczki (do kina, do
lokalnych miejsc pamięci) spacery do lasu oraz imprezy okolicznościowe organizowane w świetlicach.
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Ogółem w zajęciach obu świetlic brało udział pięćdziesiąt osiem dzieci. W większości były to dzieci z
klas zerowych i pierwszych.
Reasumując zarówno założone cele wychowawcze jak i przyjęte plany pracy zostały niemalże w
całości zrealizowane. Indywidualne doświadczenia dzieci wyniesione z pracy w świetlicach zaowocowały
widocznymi zmianami na lepsze zarówno w ich zachowaniu jak i podejściu do siebie czy innych osób
oraz niezwykle dobrze wpłynęły na więzi emocjonalne pomiędzy wszystkimi wychowankami świetlic.

VIII. Sprawozdanie z realizacji Programu Powiatowej Karty Rodziny
„TAKrodzina.pl” w Gminie Klembów za 2013 rok
W dniu 25 lipca 2013r. Rada Gminy Klembów Uchwałą Nr XXXVII.260.2013 przystąpiła do
programu Powiatowej Karty Rodziny „TAKrodzina.pl”.
W dniu 27 sierpnia 2013 roku Rada Powiatu Wołomińskiego podjęła Uchwałę Nr XXXII –
351/2013 w sprawie przekazania Gminie Klembów zadania w ramach programu TAKrodzina.pl,
dotyczącą przekazania do realizacji w roku 2013 zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu biletu
autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny 4+
i 5+”. W ramach realizacji programu Powiat Wołomiński przekazał na wyżej wymienione zadanie środki
finansowe (dotacje) w kwocie 6 400,00zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych).
Podstawą przekazania i rozliczenia dotacji było stosowne Porozumienie w sprawie przekazania Gminie
Klembów zadania w ramach programu TAKrodzina.pl zawarte w dniu 24 października 2013 roku w
Wołominie pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 a Gminą
Klembów z siedzibą w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38. Została podpisana także umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych..
Wprowadzono następujące rodzaje Powiatowej Karty Rodziny:
 dla rodzin wychowujących troje dzieci – PKR 3+
 dla rodzin wychowujących czworo dzieci – PKR 4+
 dla rodzin wychowujących pięcioro i więcej dzieci – PKR 5+
Od 24.10.2013 r. przyjmowane były wnioski o wydanie Powiatowej Karty Rodziny 3+, 4+, 5+. Od
24 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wnioski o wydanie Kart złożyło 20 rodzin. Kartę
łącznie otrzymało 106 osób. Na 20 rodzin składa się 13 rodzin z 3 dzieci (3+) – wydano 65 Kart, 6
rodzin z 4 dzieci (4+) – wydano 34 Karty i 1 rodzina z 5 dzieci (5+) – wydano 7 Kart.
Karta wydawana była rodzinom wielodzietnym, w tym wielodzietnym rodzinom zastępczym
zamieszkałym na terenie Gminy Klembów i zameldowanym pod wspólnym adresem na pobyt stały lub
tymczasowy powyżej 3 miesięcy, wychowującym, co najmniej troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku
życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się lub studiuje.
Wsparcie Rodziny Wielodzietnej w 2013 roku polegało na: zwracaniu członkom Rodzin
Wielodzietnych, wychowujących, co najmniej czworo dzieci (4+), części kosztów zakupu imiennego
okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na
dojazd do pracy lub szkoły oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu
zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach linii
komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren Powiatu Wołomińskiego w
wysokości do 50 % ceny zakupu biletu.
Z tych uprawnień skorzystały 4 rodziny – pięcioro dzieci dojeżdżających do szkoły ponadgimnazjalnej i
jedno dziecko dojeżdżające na studia. W sumie zwróciliśmy 359,11 zł w tym: ze środków budżetu Gminy
Klembów: 215,47 zł, ze środków Powiatu Wołomińskiego: 143,64 zł.
Wszyscy posiadacze Powiatowej Karty Rodziny (3+, 4+, 5+) w 2013 roku mogli skorzystać z :
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 50% zniżki na opłaty za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Ząbkach, przy założeniu, że suma zniżek dla jednego dziecka miesięcznie nie przekraczała kwoty
100,00 zł (m.in. zajęcia fitness, joga, szermierka, badminton, karate, piłka koszykowa chłopców,
siatkówka)
 50% zniżki na opłaty za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań prowadzonych w
Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach, przy założeniu, że suma zniżek dla jednego dziecka
miesięcznie nie przekraczała kwoty 100,00 zł ( m.in. gry na instrumentach, warsztaty fotograficzne,
wokalne, ceramiczne cyrkowe, balet)
 50% zniżki w opłatach za zajęcia oferowane przez Marecki Ośrodek Kultury (m.in. zajęcia
teatralne, balet, zajęcia plastyczne i muzyczne, taniec nowoczesny)
Powiatową Kartę Rodziny wystawiał Starosta Wołomiński na podstawie uprzednio złożonego wniosku
Gminy zawierającego imienną listę osób, dla których miała być wystawiona Karta.
Podsumowując funkcjonowanie „Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl” należy zauważyć, że
podjęte przez Gminę Klembów i Powiat Wołomiński działania, przyczyniły się do kształtowania
pozytywnego klimatu wobec rodziny wielodzietnej, zwiększenia dostępności do dóbr kultury i sportu,
promowania rodziny, jako wartości a także zwiększenia szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin
Wielodzietnych.

IX. Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Klembowie za rok 2013
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Klembowie
działa od 12 września 2012r. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty oraz służby
zdrowia.
Od początku działalności wszczęto procedurę Niebieskiej Karty wobec 16 osób.
Wszyscy członkowie Zespołu spotykali się w 2013r. 5 razy, natomiast grupy robocze powołane do
rozpatrywania i udzielania pomocy konkretnym rodzinom 32 razy. Do tej pory zakończono 6 procedur
Niebieskiej Karty po zrealizowaniu indywidualnych planów pomocy.
We wszystkich przypadkach osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie były kobiety w wieku 1967 lat, zaś osobami stosującymi przemoc mężczyźni, z których 8 z przedziału 18-67 lat i 2 powyżej 67 lat.
Jak wynika z ustaleń grup roboczych większość problemów stosowania agresji wynika z
problemów alkoholowych i uzależnień. Pojedyncze przypadki to trudna sytuacja materialna, problemy
zdrowotne natury psychicznej, sprawy majątkowe.
Członkowie Zespołu spotykają się nie rzadziej raz na trzy miesiące. Omawiają bieżące problemy
wynikające z prowadzenia procedur, analizują raporty i sprawozdania dotyczące procedur Niebieskiej
Karty. Wszyscy zgodnie twierdzą, iż największy pożytek dla przeciwdziałania stosowania przemocy w
rodzinie przyniosłyby działania profilaktyczne prowadzone w szkołach, rodzinach, w czasie zebrań
wiejskich. Czynności te wymagają jednak nakładów finansowych, których zespół nie posiada.
W ramach kampanii informacyjnej ukazała się informacja w lokalnej gazecie Między Rządzą i
Cienką, o działalności Zespołu. Opracowana została również ulotka, z najważniejszymi informacjami,
telefonami dla osób doznających przemocy w rodzinie. Przekazane zostały również wzory Niebieskiej
Karty części A do wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy.
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X. Inne ważne społecznie inicjatywy pracowników GOPS
W roku 2013 GOPS w Klembowie kontynuował współpracę z „ Bankiem Żywności”.
W ramach tej współpracy raz w miesiącu była rozdawana żywność dla 152 rodzin – 420 osób w
rodzinach. Pomoc jest kierowana do osoby w ilości 7-8 kilogramów jednorazowo na osobę co stanowi
ponad 2 tony żywności ( miesięcznie).
Żywność była wydawana w pomieszczeniu udostępnianym przez Ochotniczą Straż Pożarną w
Klembowie.

XI. Struktura zatrudnienia w GOPS Klembów
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klembowie w roku 2013 byli zatrudnieni:
1. Umowa o pracę:
 Kierownik – 1,
 Pracownicy socjalni – ustawowa, minimalna norma – 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców
w GOPS zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych,
 Księgowa – 1,
 Administrator sekcji świadczeń pomocy społecznej,
 Administrator sekcji świadczeń rodzinnych,
 Referent ds. świadczeń rodzinnych,
 Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 Wychowawca w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Ostrówku – do 31.08.2013r.,
 Wychowawca w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Woli Rasztowskiej – do 31.08.2014r.,
 Opiekunka domowa wykonująca usługi opiekuńcze w domach podopiecznych,
 Obsługę kasową Ośrodka prowadził pracownik Urzędu Gminy.
2. Umowa – zlecenie:
 Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw uzależnień – 1 osoba,
 Specjalista terapeuta (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 2 osoby,
 Psycholog (poradnictw, konsultacje psychologiczne) – 1 osoba,
 Asystent rodziny – 1 osoba,
 Opiekunka domowa (usługi opiekuńcze u podopiecznych w domu w różnych okresach w ciągu
roku) – 5 osób,
 Program profilaktyczny (przygotowanie i prowadzenie zajęć) – 1 osoba.

XII. Struktura budżetowa GOPS Klembów
Ogółem w 2013r. udzielono świadczeń na kwotę – 2 967 852,84 zł.


świadczenia pomocy społecznej:
- budżet gminy
- budżet wojewody

469 130,50zł
179 684,52zł.
289 446,28zł.
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świadczenia rodzinne (dotacja na zadania zlecone)
w tym:
 świadczenia z tyt. Funduszu Alimentacyjnego

2 498 722,04 zł.
234 492,90 zł.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – budżet gminy -

243 459,73 zł.

Opłata składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
– budżet wojewody – 69 862,67 zł.
Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne:
 za osoby pobierające zasiłek stały – 18 056,74zł. w ramach dotacji na zadania własne z budżetu
wojewody
 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – budżet wojewody – 1 940,40 zł.
Utrzymanie Ośrodka finansowane jest z dwóch źródeł.
a) Wynagrodzenia i pochodne – 758 174,75 zł.
- dotacja z budżetu wojewody wynagrodzenia i pochodne - 214 244,70 zł.
- budżet własny gminy wynagrodzenia i pochodne
- 543 930,05 zł.
z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
- pomoc społeczna – 456 604,86zł.
- opiekunka domowa – 46 804,54 zł.
- wychowawcy w świetlicach – 58 701,33 zł.
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz dodatki do świadczeń
pielęgnacyjnych – 136 341,26zł.
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym :
– umowy zlecenia na realizację usług opiek. – 27 405,00 zł.
 usługi opiek. – budżet własny gminy – 15 885,00 zł.
 specjalistyczne usługi opiek.- dotacja z budżetu wojewody - 11 520,00 zł.
 umowa zlecenia GKRPA (koodynator + psycholog) – 17 000,00zł.
 umowa zlecenia - asystent rodziny – 15 317,76 zł.
b) Wydatki na obsługę realizowanych zadań – 80 691,78zł, w tym:
 pomoc społeczna – 35 817,49zł.
 opiekunki domowe – 1 920,93zł.
 świetlica opiek.-wych. w Ostrówku – 1243,85zł.
 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz dodatki do świadczeń
pielęgnacyjnych – 15 780,50zł.
 GKRPA – 25 348,92zł.
 obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego – 440,09zł.
- budżet własny gminy – 66 997,89zł.
- budżet wojewody – 13 693,89zł.
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XIII. Podsumowanie
Siedzibą GOPS jest część budynku będącego własnością Gminy.
W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie obejmował pomocą
 z zakresu świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej - 302 rodziny,
 z zakresu świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych - 626 rodzin,
 z zakresu świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów - 38 rodzin.
Pracownicy GOPS codziennie zderzają się z zagadnieniami z bardzo różnych dziedzin np:
psychologii, socjologii, medycyny, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego itp. Nader ważnymi
cechami przy wykonywaniu zadań są: kultura osobista, umiejętność oddzielenia własnych problemów od
problemów podopiecznych, umiejętność przyjścia z pomocą w każdej sytuacji i chęć jej niesienia,
odpowiedzialność, brak rutyny.
Ośrodek Pomocy promuje aktywną politykę społeczną gminy. Pomoc finansowa ( celowa i okresowa) jest
zawsze elementem długotrwałej, nastawionej na konkretne efekty pracy socjalnej.
Pomoc finansowa w postaci świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma duże
znaczenie w materialnym wsparciu rodzin o najniższych dochodach.
Stwierdzam, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie wykonują
sumiennie i bardzo dobrze zadania im przydzielone.
Bardzo dobrze oceniam pracę podległych mi pracowników.
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