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Pakosław 2012 r. 
 
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu funkcjonuje jako samorządowa jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z postanowieniami statutu Ośrodek realizuje zadania 
pomocy społecznej. 
Ośrodek może realizować inne zdania, powierzone mu przez właściwe organy na podstawie: 
 
1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  
    zm.), 
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.  
    zm.), 
3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 
    z późn. zm.), 
4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. 
    Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), 
5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. 
    zm.), 
6. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz  
    1375), 
7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
8. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  
    alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 
9. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
    publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), 
10. ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r.  
     Nr 205,  poz. 1585, z późn. zm.), 
11. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa  
      w zakresie dożywiania”(Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), 
12. ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493,  
      z późn.zm.), 
13. ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 
       poz. 1001, z późn. zm.), 
14. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, 
      poz.887). 
 
Działania Ośrodka obejmują system złożony z instrumentów pomocy finansowej. Ich 
stosowanie wynika z ustaw szczególnych. Instrumenty pomocy finansowej obejmują: 
1. świadczenia z pomocy społecznej, 
2. świadczenia rodzinne, 
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
4. dodatki mieszkaniowe, 
5. stypendia dla uczniów. 
Najwyższy poziom kryterium dochodowego określa ustawa uprawnionym do alimentów 
ponieważ ustala dochody uprawniające do świadczeń na poziomie 725,00 zł netto.  
Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje kryterium dochodowe na poziomie  
504,00 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku wychowania dziecka niepełnosprawnego 
583,00 zł netto na osobę.  
Na najniższym poziomie zostało ustalone kryterium dochodowe uprawniające do pomocy 
społecznej, ponieważ dochody do kwoty 351,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 477,00 zł 
dla osoby gospodarującej samotnie uprawniają do korzystania ze świadczeń. 
Pomoc finansowa kierowana jest do rodzin szczególnego ryzyka zgodnie z założeniami 
polityki społecznej. Każde świadczenie przyznawane jest decyzją administracyjną.  
 



Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 
stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Istotną rolę odgrywa praca socjalna ze wsparciem finansowym lub rzeczowym. Pracownicy 
socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt z rodziną w środowisku jej 
zamieszkania. 
Przeprowadzając wywiady środowiskowe, dokonują diagnozy problemów i określają 
indywidualne plany pomocy. 
Celem pracy socjalnej jest wspomaganie klientów, towarzyszenie im w pokonywaniu 
trudności, nie wyręczaniem ich w procesie zmiany, ale celową i fachową pomocą, 
dostarczeniem im niezbędnych środków, dzięki którym klienci będą mogli podjąć 
samodzielną aktywność w celu polepszenia swojej sytuacji.  
Każdy człowiek ma prawo żyć w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
 
Praca socjalna nie jest jednorazowym świadczeniem, ale specyficznym procesem, 
wymagającym metodycznego sposobu postępowania. 
Pracownicy zatrudnieni w GOPS mają odpowiednie przygotowanie i wykształcenie; 
uczestniczymy w szkoleniach organizowanych w ramach pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów, pracy z trudnymi klientami czy w 
sytuacjach przemocy w rodzinie, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 
 
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku była już kilkanaście razy zmieniana; 
bieżąca kontrola zmian, sięgających do podjętych już decyzji powoduje, że stale musimy 
dokonywać konsultacji z prawnikami, uzupełniać lub zbierać na nowo dokumentację.  
Nowe obowiązki i zadania, zwiększają ilość prowadzonych różnorodnych spraw, liczbę osób 
korzystających z pomocy, coraz więcej zadań Państwo przekazuje do realizacji jako zadania 
własne gminy np. ostatnio w sprawie przemocy w rodzinach – powołanie Zespołów 
Interdyscyplinarnych czy wsparcie rodziny i piecza zastępcza. 
 
              Pomoc społeczna polega w szczególności na: 
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 
2) pracy socjalnej; 
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych  
    potrzeb. 
 
Najczęstszymi przyczynami zgłaszania się i kwalifikowania osób czy rodzin do udzielenia 
pomocy są: 
1) niski  dochód lub brak dochodu, 
2) długotrwała choroba ( leki, leczenie, rehabilitacja, badania, kontrole), 
3) niepełnosprawność ( niskie dochody), 
4) bezrobocie, 
5) bezradność w sprawach  prowadzenia gospodarstwa domowego (głównie finansowe), 
6) nadużywanie alkoholu. 
Świadczenia pomocy społecznej dzielą się na: 
-  świadczenia pieniężne – najczęściej gotówka, 
-  świadczenia  niepieniężne – bez wypłaty gotówki, są jednak wydatkami finansowymi ze 
strony jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 



W zależności od sytuacji rodziny, zgłaszanych potrzeb, możliwości finansowych GOPS-u 
oraz rozpoznania i opinii pracownika socjalnego przyznaje się pomoc w różnej formie. 
        
               Nie ma co ukrywać, że nasi podopieczni szukają pomocy, głównie finansowej, 
jednak doraźne załatwienie sprawy nie rozwiązuje problemu.  
Wiadomo wszystkim, że sytuacja na rynku pracy w 2011r. pogorszyła się.  
Zwolnienia, brak pracy i dochodu oraz ograniczone możliwości finansowe  powodują, że 
wiele osób żyje w stresie i depresji, nie widzi szybkiego i dobrego wyjścia z obecnej sytuacji. 
Coraz częściej w rodzinach dochodzi do różnych patologii, a w rezultacie do przemocy. 
Mała odporność, przewlekłe choroby, badania specjalistyczne, leki, dojazdy, kontrole stanu 
zdrowia, rehabilitacja, niepełnosprawność, to najwięcej obciąża budżet domowy.  
Trudno podzielić dochody rodziny na bieżące potrzeby i opłaty, nieprzewidziane wydatki i 
sytuacje, które na co dzień nas spotykają. Często po odłożeniu pieniędzy na opłaty i leki nie 
ma już na „ŻYCIE” czyli bieżące podstawowe potrzeby. A gdzie kultura – kino, teatr, 
wycieczka, wyjazd z dziećmi w czasie wolnych dni sobota-niedziela, wyjazd na urlop. 
Coraz mniej czasu spędzamy razem z dziećmi, z rodziną, każdy goni za pieniądzem, a potem 
jeszcze obowiązki w domu, więc praktycznie nie mamy czasu wolnego, bo przepracowani 
padamy  ze zmęczenia. Wtedy lepiej, aby nikt nam nie wchodził w drogę, bo awantura pewna. 
Życie dłuższy czas w takim „młynie” powoduje stres, zobojętnienie, spadek wydajności, 
ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką pomocy społecznej na 
szczeblu gminy. Jego działania mają charakter instytucjonalny.  
Głównym kryterium pomocy jest teraz określona potrzeba, a nie wysokość osiąganych 
dochodów  - granica kryterium dochodowego do kwoty 351,00 zł  na osobę w rodzinie to 
życie w skrajnej biedzie; praca nielegalna, brak zaświadczeń o dochodzie, prawo, daje 
możliwość niesprawiedliwego traktowania poszczególnych rodzin – głównie jeśli chodzi o 
świadczenia rodzinne. 
 
              W 2011r. pomocą społeczną bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania  objęto 303 osoby z 207 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach to 708. 
Pomoc w postaci pracy socjalnej  i w innych formach  otrzymało 1.265 osób w 365 rodzinach. 
 
Świadczenia rodzinne bez względu na rodzaj, formę i liczbę świadczeń pobierały 1.172 osoby  
z 476 rodzin. 
 
Z Funduszu Alimentacyjnego świadczenia pobierało 14 osób z 13 rodzin. 
 
Łącznie z pomocy w GOPS skorzystało 1.858 osób z 584 rodzin. 
Gminę na koniec roku zamieszkiwały 4.793 osoby, tzn. że z różnych świadczeń i form 
pomocy w Ośrodku w 2011 r. korzystało 38,76 % mieszkańców. 
 
 
W 2011 roku wypłacono: 
 
 
POMOC  SPOŁECZNA   -  świadczenia pieniężne. 
 
1. zasiłki stałe - dla 7 osób,  całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności. Stanowią one uzupełnienie dochodu osoby lub dochodu na osobę w 
rodzinie. Dla osób samotnie gospodarujących stanowi on różnicę pomiędzy posiadanym 



dochodem, a kwotą 477,00 zł tj. kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej, 
przy czym jego wysokość nie może być wyższa niż 444,00 zł i niższa niż 30,00 zł.  
Dla osób w rodzinie zasiłek stanowi różnicę miedzy dochodem na osobę w rodzinie, a 
kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 351,00 zł, przy czym kwota zasiłku nie może 
być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.  
Między innymi zasiłki te otrzymuje 5 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku, 
którzy nie mają własnego dochodu. 
 Wypłacono 82 świadczenia 
Łącznie wydano kwotę 31.158,00 zł . Jest to dotacja do zadań własnych gminy 
 
2. zasiłki okresowe ( średnio wypłacane przez  2 – 6 miesięcy) jako pomoc głównie dla osób 
i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż kryterium dochodowe zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności pomoc kierowana jest dla osób  
z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu długotrwałej choroby,  
niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia. Wysokość zasiłku okresowego ustala się:  
- w przypadku osób samotnie gospodarujących – do wysokości różnicy między kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodarującej 477,00 zł, a dochodem tej osoby, jednak nie 
więcej niż 418,00 zł miesięcznie, 
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a 
dochodem tej rodziny.  
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między 
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, 
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.  
Pomoc wypłacono dla 20 osób  łącznie 64 świadczenia. 
Łączna wysokość świadczeń :  23.426,79 zł; 
    w tym: 
    dotacja          22.756,29 zł, 
    środki własne    670,50 zł. 
3. dożywianie w szkołach  – łącznie wydano 17.718 posiłków 
 
    *  w formie dania gorącego 
        w Szkołach Podstawowych w Chojnie, Sowach, Pakosławiu  
        oraz w Gimnazjum w Pakosławiu  - łącznie 17.718 posiłków; 
 
    *  w formie dania gorącego  
        w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu -  łącznie 1.221 posiłków 
 
    *  w formie gorącego posiłku 
        w Zespole Szkół w Miejskiej Górce - łącznie 171 posiłków. 
 
       
Dla wszystkich szkół łącznie na wszystkie posiłki wydano kwotę  77.882,16 zł  z czego  
     * środki własne  39.857,96 zł  
     * dotacja celowa  38.024,20  zł. 
 
              Dzieci w szkołach otrzymują ciepłe posiłki, które przygotowywane i dowożone  są 
przez Restaurację EXTRA BLAT z Masłowa Pana Macieja Wróblewskiego, a koszt posiłku 
wynosi 4,00 zł brutto. 



Łącznie korzystało 120 dzieci z trzech szkół podstawowych i z gimnazjum znajdujących się 
na terenie naszej gminy oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu – 7 osób, a także Zespołu 
Szkół w Miejskiej Górce – 1 osoba. 
 
Poza tym doposażono punkty wydawania posiłku –  zakupiono zestaw, sprzęt i przybory do 
sprzątania, szafy,  termosy, garnki, rondle, baterie, brodzik  w Szkołach Podstawowych w 
Chojnie, Pakosławiu i Sowach oraz w Gimnazjum  łącznie wydano kwotę 10.000,00 zł –  
z dotacji. 
 
Przyznano pomoc jednorazową w formie zasiłków na dożywianie w formie 36 świadczeń 
w wysokości 9.550,00 zł  - z dotacji. 
 
Łącznie z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano  97.432,16 zł. 
 
 
4. wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego – w wysokości  
    ustalonej  przez Sąd Opiekuńczy.  
    Otrzymują je opiekunowie sprawujący opiekę nad osobami wymagającymi stałej opieki  
    i pielęgnacji – u nas opiekunowie w DPS – wypłacono dla 2 osób 10 świadczeń  
    po 80,00 zł miesięcznie - łącznie 800,00 zł 
 
5. usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka  
 
    *  usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymagają pomocy innej osoby. Z usługi mogą też korzystać osoby 
zamieszkujące z małżonkiem, rodziną,  która z różnych powodów (niepełnosprawność, 
zatrudnienie)  takiej pomocy nie mogą zapewnić. 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości – zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania. 
W 2011 r. korzystały  3 osoby  - 1 samotna i 2 w rodzinie – po średnio 4 godz. dziennie przez 
opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - zgodnie z podpisaną  
umową zleceniem – łącznie 1.540 godzin/ świadczeń. 
Koszt 1 godziny to  7,70 zł. Łącznie wydano  11.858,06 zł   
  
    *  pomoc sąsiedzka świadczona dla 1 osoby samotnej w podstawowych  
        czynnościach dnia codziennego – 480 godzin w wys.  1.800,00 zł. 
 
 Łącznie  na usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzką  tj. 2.020 godzin wydano  
 13.658,00 zł – z budżetu gminy. 
 
6. zasiłki celowe jednorazowe i w naturze  
 
     wypłacono dla 169 osób w wys. 74.947,64 zł - z budżetu gminy. 
     Są to zasiłki jednorazowe celowe  w formie pieniężnej i w naturze dla osób i rodzin mające  
     na celu zaspokojenie konkretnej potrzeby bytowej z niskim dochodem lub dochodem  
     przekraczającym w związku z przejściowo trudną sytuacją finansową, ze względu na  
     przewlekłą, długotrwałą chorobę, konieczność pokrycia opłat za leczenie lub rehabilitację,  
     duże wydatki na zakup leków, opału żywności, odzieży dla dzieci, innych opłat  
     mieszkaniowych, które znacznie ograniczają budżet rodzinny oraz pobyt w noclegowni: 



      zasiłki jednorazowe  13.091,72 zł 
      zasiłki jednorazowe specjalne celowe 59.590,00 zł 
      pobyt w noclegowni  2.265,92 zł. 
 
7.  zasiłki na pokrycie wydatków – odpłatność gminy za pobyt w DPS Pakówka, DPS 
     Leszno  i DPS Chumiętki  dla 4 osób wymagających pomocy  i specjalistycznej opieki  
     całodobowej wypłacono 30 świadczeń w wys. 56.614,80 zł – z budżetu gminy 
 
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne 
     *  z pomocy społecznej dla osób, którym  wypłacamy zasiłki stałe- łącznie dla 7 osób  
         82 świadczenia w wysokości  2.732,67 zł; 
     *  świadczenia rodzinne – od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób  
         rezygnujących z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub osoba dorosłą   
         łącznie 61 świadczeń w wysokości 2.434,00 zł 
9. Dotacja celowa na realizację specjalnego programu rządowego wspierania osób    
    pobierających świadczenie pielęgnacyjne – dla osób rezygnujących z pracy w celu  
    sprawowania opieki – po 100,00 zł miesięcznie od października do grudnia 2011 r. 
    wypłacono 145 świadczeń po 100,00 zł = łącznie 14.500,00 zł 
 
10. Stypendia dla uczniów. 
      Jest to kolejne nowe zadanie, które od 2011 r. realizuje Ośrodek. 
      Pomoc dla uczniów, jako świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
      wypłacane jest dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pakosław, kwalifikujących  
      się do otrzymania świadczenia według kryterium na osobę w rodzinie zgodnego z ustawą 
      o pomocy społecznej. Przyznanie pomocy w formie stypendium wymaga przygotowania   
      i dostarczenia wielu dokumentów miedzy innymi potwierdzeń  - rachunków za zakup – 
      na kwalifikujące się do zwrotu przybory szkolne, odzież sportową, podręczniki i inne  
      artykuły szkolne. 
      W 2011r. wypłacono 66 świadczeń – stypendiów w wysokości łącznie 36.982,00 zł,  
      z tego dotacja – 29.585,00 zł, środki własne – 7.397,00 zł. 
         
POMOC  SPOŁECZNA – świadczenia niepieniężne   
 
1. Praca socjalna – jest świadczeniem, którym należy objąć osoby i rodziny niezależnie od  
    posiadanego przez nie dochodu. Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu  
    pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania   
    w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu  
    warunków sprzyjających temu celowi. 
    Skorzystało 1.265 osób z 365 rodzin w tym 557 osób z 158 rodzin wyłącznie w postaci   
    pracy socjalnej. 
 
2. Poradnictwo specjalistyczne – jest to świadczenie dla osób i rodzin, które mają trudności  
    lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez  
    względu na dochód. Poradnictwo rozumiane jest jako rozmowa i udzielanie porad,  
    wskazówek i informacji w zakresie; 
   - prawnym – poprzez udzielanie informacji i wskazywanie obowiązujących przepisów  
     prawnych; 
   - psychologicznym – rozmowy i udzielanie porad, profilaktyka; 
   - rodzinnym – dotyczy problemów funkcjonowania rodziny, problemów wychowawczych  
     i opieki nad osoba niepełnosprawną. 



 
 
 
           
ŚWIADCZENIA  RODZINNE   
 
Świadczeniami rodzinnymi są: 
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, których jest siedem, 
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 
 
Pieniądze uzyskane ze świadczeń rodzinnych wlicza się do dochodu rodziny, który uprawnia 
do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. 
Jeżeli jednak dochód nie przekracza wymaganego progu, można pobierać świadczenia 
rodzinne i z pomocy społecznej jednocześnie.    
 
Okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października roku następnego.    
Kolejny rok nie zmieniono kryterium dochodowego, które wynosi 504,00 zł na osobę w 
rodzinie i 583,00 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. 
 
Wysokość  i rodzaje wypłacanych świadczeń rodzinnych 
 
I. Zasiłek rodzinny: 
 
   1. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  - 68 zł, 
   2. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia  -  91 zł, 
   3. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 98 zł. 
 
II. Dodatki do zasiłku rodzinnego 
    z tytułu: 
 
    1. opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego  - 400 zł, 
    2. samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego - 170 zł, ale do 340 zł na 
        wszystkie dzieci, 
    3. samotnego wychowywania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym  
        stopniu niepełnosprawności  -  250 zł, do 500 zł na wszystkie dzieci, 
    4. urodzenia dziecka (jednorazowo) - 1000 zł, 
    5. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dzieci  - 80 zł, 
    6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  
        - w wieku do ukończenia 5 roku życia  - 60 zł, 
        - w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia  - 80 zł, 
    7. rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku - we wrześniu) - 100 zł, 
    8. podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania  
        (od września do czerwca następnego roku) jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której  
        znajduje się szkoła - 90 zł, jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła  
        - 50 zł, 
     9. podjęcia przez niepełnosprawne dziecko nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum 
        poza miejscem zamieszkania, jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się 
        szkoła -. 90 zł. 
 



III. Świadczenia opiekuńcze: 
 
      1.zasiłek pielęgnacyjny  - 153 zł, 
      2.świadczenie pielęgnacyjne  - 520 zł. 
W 2011 r. wypłacono: 
          
1. zasiłki rodzinne z dodatkami – łącznie 12.427 różnych świadczeń,  
    razem w wysokości 1.184.485,00 zł; 
 
2. świadczenia pielęgnacyjne ( dla osób rezygnujących z zatrudnienia lub innej pracy 
    zarobkowej  w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą  
    ze znacznym stopniem niepełnosprawności  ), łącznie wypłacono 668 świadczeń  
    w kwocie 339.665,00 zł ( wzrost o 100 % wg roku poprzedniego);   
 
3. zasiłki pielęgnacyjne ( dla niepełnosprawnych dzieci, osób ze znacznym stopniem  
    niepełnosprawności, osób, które ukończyły 75 lat, a także osób z umiarkowanym stopniem 
    niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku  
    życia ) – łącznie 2.066 świadczeń w kwocie 316.098,00 zł; 
 
4. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka dla 54 rodzin  w wysokości  
    razem 54.000,00 zł; 
 
Razem  wypłacono 15.215 świadczeń rodzinnych  w wysokości  1.894.248,00 zł; 
Wysokość wypłat w poszczególnych miesiącach zmienia się;  zależy od ilości urodzeń dzieci, 
zakwalifikowania do poszczególnych dodatków, zmiany przepisów prawnych, ilości 
wydanych orzeczeń o niepełnosprawności itp. 
 
5.  świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 osób uprawnionych – w 13 rodzinach,  
     głównie dzieci wychowywane przez samotne matki, które mają na te dzieci zasądzone 
     alimenty od drugiego z rodziców - wypłacono 149 świadczeń, łącznie w wysokości  
     41.020,00 zł; 
 
6.  składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń  pielęgnacyjnych dla osób  
     rezygnujących z zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, sprawujących bezpośrednią opiekę 
     nad dzieckiem lub osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
    dla 31 osób  tj. 275 świadczeń, łącznie   w wysokości  33.727,99 zł; 
 
Łącznie na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki społeczne wydano 
kwotę  1.968.995,99 zł  dla 476 rodzin. 
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje, prowadzi i organizuje 
między innymi takie działania jak: 
 
1.  „TERAPIA  Z  MAM Ą”.    
    Dzięki  Fundacji  „Odzew” z Leszna, która realizowała program ze środków unijnych,  
    cztery matki samotne z dziećmi lub z rodzin problemowych korzystały od 19 sierpnia  
    do 25 sierpnia z pobytu  tygodniowego, bezpłatnego i zajęć terapeutycznych w Boszkowie. 
    Terapia odbywała się oddzielnie dla dzieci i oddzielnie dla matek, były też zajęcia  
    wspólne, a także wycieczki konne, rowerowe, statkiem po jeziorze itp. 



    Pobyt był bardzo udany i jest mile wspominany.  
    GOPS szukał osób chętnych, przekazywał wszelkie informacje, zmiany terminów i inne  
    wiadomości od organizatora dla uczestników oraz pomiędzy matkami.  
 
2. „WALENTYNKI”.  13 lutego 2011r. w Sali Sportowej w Pakosławiu przy współudziale  
    pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowana została impreza,  
    połączona ze zbiórką pieniędzy dla trzech dzieci niepełnosprawnych. 
    Każdy z uczestników otrzymał „Walentynkową czerwoną różę”, przygotowaną przez   
    młodzież z Gimnazjum z Jutrosina. W programie było można podziwiać i oklaskiwać  
    występy różnych zespołów młodzieżowych i regionalnych oraz pokaz tańca towarzyskiego. 
     
3. Program „RÓWNAĆ  SZANSE”, którego celem było wyrównywanie szans młodzieży 
     w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców  
    (z terenów wiejskich i małych miast) na udany  start w dorosłe życie. Polska Fundacja  
    Dzieci i Młodzieży ogłosiła i zaprosiła do udziału w Ogólnopolskim Konkursie  
    Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności  
    „Równać Szanse 2011”. Konkurs składał się z dwóch etapów.  
    W pierwszym etapie wnioskujący dokonali diagnozy środowiska lokalnego, którą  
    przygotowali głownie pracownicy GOPS-u. Wniosek składany mógł być przez organizację  
    lub stowarzyszenie – w naszym przypadku wnioskodawcą był Ludowy Uczniowski Klub  
    Sportowy Awdaniec.  Złożono 225 wniosków z czego 58 zakwalifikowano do drugiego  
    etapu. Wniosek nie został zakwalifikowany do drugiego etapu, czyli przystąpienia do 
    pisania konkretnego projektu. 
 
4. Spotkanie informacyjne dla osób zwalnianych z zakładów pracy. 
    12 sierpnia 2011r. o godz. 13:00 w salce narad UG pracownicy GOPS –u zorganizowali  
    spotkanie dla osób, które mają pytania i wątpliwości dotyczące praw i obowiązków ze 
    strony pracodawcy w sytuacji zwolnienia z zakładu pracy, rejestracji w Powiatowym  
    Urzędzie Pracy, uzyskania porady prawnej oraz przygotowania odpowiednich  
    dokumentów.  Na spotkanie zostali zaproszeni Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
    w Rawiczu Pan Kazimierz Maciaszek oraz Radca Prawny Pan Maciej Świerzewski.   
    Udział wzięło ok. 60 osób, którzy po przedstawieniu ogólnych spraw i pomocy ze strony  
    PUP i prawa, zadawali indywidualne pytania. 
 
5. Spółdzielnie Socjalne. Po wizycie i rozmowach o tworzeniu i powstaniu Spółdzielni  
    Socjalnej KAMERDYNER  w Krobi, spotkaniu w październiku w Powiatowym Urzędzie  
    Pracy  w sprawie zorganizowania i zaproszenia mieszkańców naszej gminy na spotkanie  
    w sprawie utworzenia Spółdzielni, dnia 1 grudnia 2011 r. o godz. 11:00 w salce narad UG  
    zorganizowałyśmy szkolenie dla osób zainteresowanych pracą. Zaprosiłyśmy ok 70 osób,  
    przyszły 23 osoby. Szkolenie prowadził głównie przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz  
    Spółdzielni Socjalnych z Poznania, który powiedział o zasadach tworzenia i działania  
    spółdzielni oraz pomocy dla osób, które zdecydują się na utworzenie takiej działalności. 
    Następnie Pani Prezes Spółdzielni KAMERDYNER z Krobi opowiedziała o tym, jak  
    powstała ich Spółdzielnia, z jakiego rodzaju trudnościami spotkali się na początku i jak 
    sobie poradzili w ich rozwiązaniu. 
    Po tym Pan Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapoznał obecnych z formami pomocy 
    ze strony PUP (szkolenia, dotacje, pomoc finansowa).                                                                                                                         
    Po spotkaniu o szczegóły dopytywały dwie osoby.  
    Chcę nadmienić, że w rezultacie dla zainteresowanych pięciu osób w dniu 22 marca 2012 r. 
    zorganizowałyśmy kolejne spotkanie na którym po wspólnej dyskusji oświadczyły na  



    piśmie, że boją się podjąć ryzyko ( osoby obce) utworzenia spółdzielni, ponieważ koszty  
    utworzenia i funkcjonowania spółdzielni mogą przewyższyć dochody – zyski, wobec  tego  
    rezygnują z dalszych rozmów w sprawie tworzenia spółdzielni socjalnej. 
 
6. Akcja letnia.  
    Dzieci uczestniczyły w koloniach  w miejscowości Węgierska Górka  koło Żywca –  
    dofinansowane z funduszu alkoholowego-  wyjechało 25 dzieci, pełny koszt pobytu to 
    505,00 zł na osobę – odpłatność uczestników po 250,- zł, w terminie od 01 do 07 lipca ; 
    Pobyt czterech osób- młodzież z terenu naszej gminy  –na  Obozie Młodzieżowych Drużyn   
    Pożarniczych, zwycięzców eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  
    Pożarniczej  - w Brennie w terminie od 08 lipca do 21 lipca – koszt dofinansowania  
    1.000,00 zł z funduszu alkoholowego.         
    Poza tym dofinansowano półkolonie w Szkole Podstawowej w Pakosławiu  w okresie  
    od 5 lipca do 12 lipca dla 45 dzieci z całej gminy w wysokości 999,- zł. 
 
7. Projekt – „Mogę – Potrafię - Teraz” 
    W 2011 roku kontynuowano realizację podpisanego na lata 2009 -2013 porozumienia na  
    rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu  
    VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską  
    ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego liderem jest PCPR Rawicz,  
    a partnerami są cztery Ośrodki Pomocy Społecznej tj. OPS Bojanowo, MGOPS Jutrosin,  
    OPS w Miejskiej Górce i GOPS w Pakosławiu. 
    W projekcie uczestniczy po 10 osób- benificjentów ostatecznych - z każdej gminy,  
    w wieku aktywności zawodowej tj. 5 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku oraz 5 osób  
    niepełnosprawnych. 
    Każda grupa osób objęta jest co najmniej 3 działaniami dotyczącymi aktywizacji  
    społecznej i zawodowej tych osób. 
    Są to między innymi warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty nabycia  
    umiejętności społecznych w tym radzenia sobie ze stresem, warsztaty gospodarowania  
    budżetem domowym, kurs komputerowy, kurs prawa jazdy, kursy zawodowe –  
    w zależności od możliwości i zainteresowania uczestników, zajęcia rehabilitacyjne dla  
    niepełnosprawnych. 
    Jednym z działań dotyczących osób bezrobotnych jest pomoc w postaci zasiłków  
    jednorazowych celowych i specjalnych celowych, która pozwoli na zwiększenie zaradności  
    życiowej i aktywności społeczno – zawodowej rodzin. 
    Od m-ca czerwca 5 osób bezrobotnych biorących udział w projekcie otrzymywało zasiłki –  
    z zadań własnych z budżetu gminy tj.  
    - zasiłki celowe  wypłacono 21 świadczeń x 300,00 zł  = 6.300,00 zł, 
    - zasiłki celowe specjalne wypłacono 9 świadczeń x 300,00 zł = 2.700,00 zł 
    łącznie 9.000,00 zł. 
    Z osobami bezrobotnymi podpisane zostały kontrakty na okres od czerwca do listopada  
    2011r. 
 
8. Prace społecznie użyteczne  
 
    Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Gminą    
    Pakosław prace społecznie użyteczne wykonywało w 2011 r.  razem 10 osób,  na co   
    wydano łącznie kwotę  31.045,30 zł, 
    z tego: 
    - 18.627,18 zł – to refundacja z PUP w Rawiczu,  



    - 12.418,12 zł to środki z budżetu gminy. 
 
Prace społecznie użyteczne dają możliwość zatrudnienia z terenu gminy osób długotrwale 
bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,  bez prawa do zasiłku, 
korzystających z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, 
indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub 
indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych 
formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanych dalej 
„osobami uprawnionymi”, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie 
użytecznych. 
Osoby te pracują 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie, wykonując prace społecznie 
użyteczne, głównie przy porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej np. przystanków i 
wiat autobusowych, parku, wokoło świetlic wiejskich, na placach zabaw itp. 
Stawka za 1 godz. to 7,10 zł do 31 maja 2011r., a 7,30 zł od 1 czerwca 2011 r. 
Z kwoty tej 60% tj.  4,26 zł , a od 1 czerwca 4,38 zł refunduje Powiatowy Urząd Pracy,  
zaś 40% tj. 2,84 zł, a od 1 czerwca 2,92 zł płaci budżet gminy.  
 
9. Rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych. 
 
Czworo dzieci z naszej gminy dojeżdża na rehabilitację do Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób 
Niepełnosprawnych w Rawiczu.  
Dzieci te mają opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu o odroczeniu 
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego lub orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Zgodnie z podpisana umową w 2011 r.,  koszty rehabilitacji, dożywiania, opieki 
dziennej i obsługi wyniosły 21.015,00 zł.  Jest to niewielki koszt, biorąc pod uwagę efekty 
systematycznej rehabilitacji, poprawę sprawności i funkcjonowania w rodzinie i środowisku, 
radość dzieci i rodziców w ich jakże trudnym życiu. 
 
10. Klub Seniora „JAWOR”,    
 
Skupia 24 osoby; cieszą się one  wspólnymi spotkaniami w Klubie znajdującym się przy 
Ośrodku. Spotkania przynoszą wiele radości, wymianę informacji, satysfakcję oraz 
możliwość miłego spędzenia czasu, oderwania się na chwilę od szarości dnia codziennego, 
a także  uczczenia swoich imienin w rówieśniczym gronie. Regułą stały się  wycieczki 
rowerowe do różnych ciekawych miejsc na terenie gminy i poza nią. 
W okresie letnim spotkania odbywają się w „plenerze” np. przy ognisku w ciekawych 
zakątkach naszej gminy. 
Seniorzy bardzo chętnie wyjeżdżają na różnego rodzaju spotkania do innych sąsiednich 
klubów, reprezentują naszą gminę na imprezach gminnych i powiatowych. 
 
 11. Stowarzyszenie „Wsparcie dla każdego”. 
 
W styczniu 2011r. wybrano  nowy Zarząd, który przygotował  plan działań.     
W m-cu kwietniu zorganizowano w świetlicy w Pomocnie „Zajączka” dla członków 
Stowarzyszenia i ich rodzin; w maju członkowie i ich rodziny uczestniczyli w Powiatowym 
Dniu Integracji, który był zorganizowany koło Domu Kultury w Rawiczu, gdzie 
zaprezentowano prace malarskie – szkice mieszkanki naszej gminy Marty Andrzejak  
z Podborowa.  28 maja członkowie Stowarzyszenia kibicowali AWDAŃCOWI. 



Mecz odbył się na boisku przy Gimnazjum w Pakosławiu, w trakcie którego odbyło się 
losowanie nagród – był to but piłkarski i szalik. Po meczu piłkarze i kibice spotkali się przy 
wspólnym grillu. 
Stowarzyszenie realizowało  projekt „Tęczowe wakacje” współfinansowany ze środków z 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Były to dwa turnusy wakacyjne. Zajęcia dla 32 
dzieci odbywały się w świetlicy w Pomocnie oraz w innych ciekawych miejscach na terenie 
gminy, zakończone wyjazdem do Poznania na Maltę. 
25 listopada Stowarzyszenia z terenu powiatu oraz rodziny zastępcze świetnie bawiły się na 
Andrzejkach w Leśnej w Rawiczu, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Atrakcją był występ teatru „Lutrek”, „Komnata wróżb” z laniem wosku; wszystkie 
osoby niepełnosprawne i dzieci otrzymały upominki. 
Na koniec roku nie mogło zabraknąć Mikołaja; członkowie Stowarzyszenia przygotowali 
potrawy wigilijne i w świetlicy w Pomocnie dzieci  bawiły się wspólnie z rodzinami, a na 
koniec otrzymały paczki. 
Działania Stowarzyszenia są realizowane dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców. 
 
12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław  
      na lata 2009-2015. 
 
 W 2011r. kontynuowano realizację celów i zadań w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych gminy i wyznaczonych kierunków planowanych zmian w gminie Pakosław.  
Zespół do spraw wdrażania i realizacji Strategii reprezentujący samorząd lokalny, 
poszczególne zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje i grupy społeczne 
działające w naszej gminie liczy 23 osoby. 
Po dokonaniu  podziału Zespołu na małe zespoły według  problemów – celów strategicznych 
strategii, przygotowane są co roku propozycje wspólnych działań, które przyczyniają się i 
pozwalają małymi krokami na poprawę warunków życia naszych mieszkańców. 
Wypracowano wnioski, zadania , kierunki działań, nad którymi Zespół na początku roku 
przygotowuje i w danym roku realizuje. Informacja z podjętych i zrealizowanych w 2011r. 
działań została przedstawiona na Sesji w dniu 30 marca 2012 r. 
 
13. Pełnomocnik Wójta Gminy Pakosław do spraw profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych jako specjalista pracy socjalnej GOPS-u, prowadzi sprawy 
uzależnień, monitoruje je i załatwia na bieżąco, są one rozpatrywane  zarówno przez Komisję 
jak i Ośrodek. 
Pełnomocnik prowadzi nadzór nad działalnością świetlic środowiskowych, przygotowuje co 
roku gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, preliminarz 
wydatków, organizuje spotkania Komisji i rozmowy z osobami uzależnionymi, przygotowuje 
dokumentację i przesyła wnioski do biegłego o orzeczenie stopnia uzależnienia, przygotowuje 
wypoczynek letni dla dzieci dofinansowany z funduszu alkoholowego, organizuje 
konsultacje, poradnictwo i terapię ze specjalistami – psychologiem i prawnikiem. itd. 
Jak już wspomniałam wcześniej coraz większym problemem w tym szczególnie w rodzinach 
z uzależnieniem staje się przemoc. Mamy coraz więcej interwencji w rodzinach w naszej 
gminie. 
 
NOWE  ZADANIA.   
 
Zespół Interdyscyplinarny- został powołany Zarządzeniem  Nr 34.2011 Wójta Gminy 
Pakosław z dnia 29 lipca 2011 r. w składzie 14 osób – przedstawicieli różnych  



podmiotów oraz specjalistów działających na terenie gminy, którzy koordynują działania w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Koordynatorem prac Zespołu Interdyscyplinarnego jest Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 
Zadania Zespołu to: 
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie – po zgłoszeniu, wypełnieniu lub  
    dostarczeniu Niebieskiej Karty, 
2. podjęcie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu  
    przeciwdziałanie zjawisku, 
3. podjęcie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
4.  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, 
5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach i osobach oraz możliwościach pomocy  
    w środowisku lokalnym i poza nim. 
Poza tym w każdym przypadku tworzone są grupy robocze – w zależności od sytuacji  
i składu rodziny – które rozmawiają ze sprawcą i ofiarą, opracowują i realizują pomoc w 
 każdym indywidualnym przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorują sytuacje 
tych rodzin, dokumentują podejmowane działania oraz efekty tych działań. 
Jest to bardzo trudna i czasochłonna praca, rozmowa, pisanie protokołu  i wypełnienie 
dokumentów  ze sprawcą czy ofiarą trwa od 3 do 4 godzin. 
W 2011 r. byłyśmy na 38 interwencjach domowych, z czego 17 przypadków dotyczyło 
przemocy domowej. Zostały podjęte działania wobec sprawców, udzielono też pomocy 
ofiarom  
Sporządzono tylko jedną Niebieską Kartę, w pozostałych przypadkach ofiary nie wyraziły 
zgody na jej wypełnienie lub po opadnięciu „emocji”  zrezygnowały z podpisania 
dokumentów. 
Zespół Interdyscyplinarny spotkał się w 2011r. trzy razy, a grupy robocze cztery razy. 
Karta na dzień dzisiejszy jest zamknięta. 
Zmiana przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwala nam na skuteczniejsze  
i efektywniejsze prowadzenie działań z zakresu przemocy np. 
- pomoc w eksmisji sprawcy ze wspólnego miejsca zamieszkiwania z ofiarą, 
- pomoc ofierze w zakresie uregulowania spraw rodzinnych zgodnie z  kodeksem rodzinnym  
  i opiekuńczym, 
- zawiadomienie prokuratury o popełnionym przestępstwie (art. 207 k.k). 
 
Wsparcie rodziny i piecza zastępcza. 
 
Kolejne, nowe zadanie. Pomoc dla rodzin z dziećmi. Wsparcie dla rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  
Po uzyskaniu informacji z terenu, że występują trudności opiekuńczo – wychowawcze, że źle 
się dzieje w rodzinie wchodzi pracownik socjalny, który bada sytuacje i przeprowadza 
wywiad środowiskowy. Następnie analizuje z Kierownikiem Ośrodka wywiad i wnioskuje, 
jeśli zachodzi taka konieczność o przydzielenie rodzinie asystenta rodzinnego. 
Asystent po rozeznaniu sytuacji przygotowuje plan pracy z rodziną – wchodzi do rodziny 
i pracuje na co dzień w jej miejscu zamieszkania. Pomaga, pokazuje, uczy, jak postępować 
i załatwiać sprawy aby ustąpiły problemy. 
Jeśli zagrożone są dzieci – rodzice nie kontrolują ich zachowania, nauki, nie radzą sobie 
z wychowaniem, asystent szuka rodziny spokrewnionej – babci, cioci …., którzy przez jakiś 
czas podjęliby się opieki nad dziećmi i pomogli rozwiązać problem. Jeśli praca asystenta 
z rodziną nie przynosi efektów – rodzice są bezradni i nadal istnieje zagrożenie dla dzieci, 



trafiają one do rodziny zastępczej, to jest zadanie powiatu – koordynatora. Wtedy asystent 
nadal pracuje z rodziną, koordynator z dziećmi, wspólnie układają plan pracy z rodziną 
i realizują go. Dzieci tak długo przebywają w rodzinie zastępczej, jak długo jest to konieczne. 
Koszty pobytu pokrywa gmina, z której dzieci zostały skierowane. 
 Wprawdzie nie mamy dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych, co wcale nie oznacza, 
że problem nas nie dotyczy. 
W związku z tym, że nie mamy na razie zatrudnionego asystenta rodzinnego, a potrzebny 
byłby w 11 rodzinach, zadania te w miarę możliwości – krótkie pobyty pracownika 
socjalnego w rodzinie co najmniej 1 x w miesiącu – nie przynoszą oczekiwanych efektów. 
Myślę, że zatrudnienie asystenta na umowę – zlecenie będzie mniej kosztowne, ponieważ za 
pobyt dziecka w rodzinie spokrewnionej płacimy miesięcznie 
- w pierwszym roku 10% z kwoty 660,00 zł, 
- w drugim roku 30% z kwoty 660,00 zł, 
- w trzecim i każdym następnym roku 50% z kwoty 660,00 zł. 
W rodzinie nie spokrewnionej  miesięcznie 
- w pierwszym roku 10% z kwoty 1.000,00 zl, 
- w drugim roku 30% z kwoty 1.000,00 zł, 
- w trzecim i każdym następnym roku 50% z kwoty 1.000,00 zł. 
 
Inne zadania realizowane w Ośrodku : 
 -  pomocy w punkcie konsultacyjnym – jak i gdzie daną sprawę załatwić, jak problem  
    rozwiązać – pytało ok. 180 osób, 
 -  liczba porad 564 w 205 rodzinach, 
 - odnotowano łącznie 38 interwencji domowych, 
 -  infrastruktura socjalna stosownie do rozeznanych potrzeb np. pomocy czy wsparcia 
    lokalnego ośrodka wsparcia, środowiskowego domu samopomocy, poradni  
    specjalistycznych np. uzależnień czy psychologiczno - pedagogicznej itp. skorzystało  
    27 osób. 
 
Opiniujemy wnioski  na pomoc dla kombatantów,  przygotowujemy wiele różnych informacji 
do różnych instytucji. Zbieramy odzież i inne artykuły, uczestniczymy czy organizujemy 
różne akcje społeczne, np. pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi czy suszy itp. 
 
Brak propozycji pracy, ograniczone możliwości finansowe, prawne, powodują, że wzrasta 
agresja, niezadowolenie i bezradność, widzimy to wśród naszych klientów.  
Mało czasu spędzamy razem, dorośli gonią za pieniędzmi, dzieci i młodzież spędzają bardzo 
dużo czasu przed telewizorem lub przy komputerze. Zmienia się styl życia – posługujemy się 
elektroniką, internetem i nie są to dzisiaj „żadne luksusy”. 
 
Dlatego dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych wszystkim za zrozumienie i wszelką 
pomoc i prosimy mieć na uwadze stale pogarszającą się sytuację w każdej dziedzinie życia 
społecznego, w tym  także naszych mieszkańców – m.in. zapowiadana likwidacja zakładu 
GAZOMET w Rawiczu, gdzie dojeżdża i pracuje wiele osób z naszej gminy.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU  POMOCY SPOŁECZNEJ  
 
1. Zatrudnienie psychologa  lub zwiększenie godzin przyjęć zatrudnionego psychologa –  
    rozszerzenie pomocy, konsultacji, terapii i szkoleń dla indywidualnych podopiecznych –  
    klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego, szkół. 
2. Zatrudnienie radcy prawnego na umowę  - np. 1 x w tygodniu na 8 godzin.  
3. Zwiększenie środków na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, odpłatności  
    gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, usług opiekuńczych w miejscu  
    zamieszkania; 
4. Utworzenie pośrednictwa specjalistycznego – rodzinnego; 
5. Podejmowanie działań służących aktywizacji osób marginalizowanych oraz zagrożonych  
    wykluczeniem społecznym; 
6. Pozyskanie dodatkowego pomieszczenia dla GOPS. 
7. Zatrudnienie asystenta rodziny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


