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Sprawozdanie z działalności  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie  

za rok 2019 
 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy 

społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy 

społecznej oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie jest gminną jednostką organizacyjną 

wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.). 

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

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. 

Klient znajdujący się w sytuacji trudnej, który spotka się z pracownikiem socjalnym 

otrzymuje odpowiednią informację dotyczącą możliwości skorzystania z pomocy, jej form  

i warunków, na jakich będzie mógł tę pomoc otrzymać. Pomoc społeczna zakłada 

współdziałanie klienta z pracownikiem socjalnym. Brak współpracy i aktywności  

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych może stanowić podstawę do wstrzymania 

lub odmowy udzielenia pomocy. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub 

ekologicznej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.  

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie 

gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł zwanej kryterium dochodowym, 

zaś osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego, tj. 528 zł. Kryteria dochodowe w powyższej wysokości obowiązują od 

1.10.2018 r.  

Udzielana pomoc kierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny - mieszkańców 

gminy Puchaczów. Przyznanie pomocy następuje na podstawie złożonego wniosku, w formie 

decyzji administracyjnej. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym 

przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania/pobytu klienta 

/rodziny. Jedynie udzielenie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga 

wydania decyzji. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia 

przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny  

z przeznaczeniem może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo 

przyznanie pomocy w formie niepieniężnej (świadczenia w naturze).  

Pomoc może być przyznana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków 

pieniężnych, usług, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i praca socjalna.  

 

Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który Ośrodek realizuje swoje zadania 

jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507  

z późn. zm.), która określa zadania, formy świadczeń i zasady ich przyznawania. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w roku 2019 podejmował także zadania 

wynikające z innych ustaw, tj.: 

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1878 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1878); 

- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 

z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z Dz. U. z 2020 r., 

poz. 111); 

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2092 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2407  z późn. zm.); 

- uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 zmieniona uchwałą nr 

157 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

Struktura zatrudnienia. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Puchaczowie według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

zatrudnionych było 15 pracowników na 13,47 etatu (bez Dziennego Domu „Senior+”): 

- kierownik, 

- gł. księgowy, 

- 4 pracowników socjalnych, 

- asystent rodziny, 

- 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

średniorocznie 5,22 etatu,  

- administrator, 

- sprzątaczka (1/4 etatu). 

 

Asystent rodziny w 31,14% był finansowany ze środków pozyskanych w ramach 

Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.  

Stosownie do art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia 

pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy w stosunku jeden 

pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców,  

i proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną  

w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie 

więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. 

 

Pracownicy Ośrodka stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności.  

W roku sprawozdawczym pracownicy uczestniczyli w licznych szkoleniach, warsztatach bądź 

konferencjach, doskonaląc swój warsztat pracy. Zdecydowana większość szkoleń bądź 

wydarzeń była bezpłatna. Wykaz szkoleń: 
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 szkolenie „Tworzenie planu pracy z rodziną oraz planu pomocy dziecku”, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Lublin, 21.01.2019 – 1 osoba; 

 spotkanie konsultacyjne dot. Modelu Kooperacji w zw. z realizacją projektu „Liderzy 

kooperacji”, ROPS Lublin, 29.01.2019 – 1 osoba; 

 szkolenie „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych  

i kompetencji zawodowych asystentów rodziny (mediacja, komunikacja 

interpersonalna w pracy asystenta rodziny), ROPS Lublin, 27.02.2019 – 1 osoba;  

 szkolenie „Skuteczna komunikacja w pracy socjalnej z osobą chorą na schizofrenię  

i problemem alkoholowym”, Profilaktyka KIER, Chełm, 22.03.2019 – 2 osoby; 

 szkolenie „Skuteczna realizacja procedury "Niebieskie Karty" z uwzględnieniem 

pomocy dla uzależnionych i ich rodzin. Procedury zobowiązania do podjęcia leczenia 

odwykowego”, Profilaktyka KIER, Chełm 29.04.2019 – 2 osoby; 

 konferencja „Dlaczego rodzina zastępcza?”, LUW, 22.05.2019 – 2 osoby; 

 szkolenie dot. zmian w systemie CAS oraz przygotowania oceny zasobów pomocy 

społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Rodziny w Olsztynie, Warszawa 23-

24.05.2019 – 2 osoby; 

 spotkanie w ramach przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej, 

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 31.05.2019 – 2 osoby; 

 konferencja inaugurująca projekt „Przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego 

bazą dla transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych  

z Polski i Białorusi”, UG Puchaczów, 31.05.2019 – 1 osoba; 

 szkolenie „Standardy usług pomocy społecznej”, Profilaktyka KIER, Chełm, 

26.06.2019 – 2 osoby; 

 seminarium „Rozszerzone szkolenie z Pierwszej Pomocy”, Firma Medikurs, Dzienny 

Dom „Senior+” w Bogdance, 22.08.2019 – 10 osób (opiekunki środowiskowe, 

pracownicy Domu); 

 szkolenie „Zmiany w ustawie o pomocy społecznej”, Profilaktyka KIER, Chełm 

11.09.2019 – 2 osoby; 

 IV Spotkanie Seniorów w Warszawie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Warszawa, 25.09.2019 – 2 osoby;  

 kurs „Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z”, Centrum Szkolenia MDDP 

Akademia Biznesu w Warszawie (szkolenie finansowane ze środków Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego w 80%), Warszawa, 23-25.09.2019, 30.09-2.10.2019 – 1 

osoba; 

 IV Forum Trzeźwości „Wdzięczni za trzeźwość”, Regionalne Centrum Trzeźwości 

„Maksymilian” w Łęcznej, 4.10.2019 – 1 osoba; 

 konferencja „Realizacja konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, 

MRPiPS, KUL, PFRON, Lublin, 10.10.2019 – 2 osoby; 

 konferencja w ramach Wojewódzkiego Dnia Seniora, ROPS Lublin, 11.10.2019 – 2 

osoby; 

 Święto Rodzin pn.: „Chcemy żyć nie istnieć”, ŚDS, ŁSIS, Łęczna, 10.10.2019 – 1 

osoba; 

 szkolenie dot. elektronicznej obsługi wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów 

ZUS, Oddział w Lublinie, 28.11.2019 – 1 osoba; 

 konferencja „Zdrowie psychiczne naszą wartością”, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Łęcznej, 29.11.2019 – 2 osoby;  

 spotkanie „Ekonomia społeczna szansą dla rozwoju społeczności lokalnych”, ROPS 

Lublin, 2.12.2019 – 1 osoba; 
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 debata społeczna „Bezpieczeństwo seniorów. Seniorze nie daj się oszukać!”, KPP 

Łęczna, 11.12.2019 – 2 osoby. 

Ponadto jedna osoba ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika  

o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną. Poza tym 

jedna osoba rozpoczęła szkolenie „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej”  

w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.  
 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. 

W roku sprawozdawczym pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych objęto w gminie 96 rodzin (204 osoby w rodzinach). Łącznie z pracą 

socjalną z pomocy skorzystało 218 rodzin (462 osoby w rodzinach), natomiast pomocy 

wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono 122 rodzinom (228 osób w rodzinach). 

Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej, tj. m.in. zasiłków 

pieniężnych, pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego, rodzinnego, załatwiania spraw  

w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do 

renty, emerytury, itp. 

Najczęstsze powody przyznania pomocy to: 

 długotrwała lub ciężka choroba - 73,  

 niepełnosprawność - 54, 

 ubóstwo - 44, 

 bezrobocie - 22, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego - 11 rodzin, w tym rodziny niepełne - 7, rodziny wielodzietne - 4, 

 alkoholizm - 13, 

 sieroctwo - 7, 

 potrzeba ochrony macierzyństwa – 6 rodzin, w tym wielodzietność – 6 rodzin, 

 sytuacja kryzysowa - 5, 

 przemoc w rodzinie – 5, 

 bezdomność – 1, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 1. 

 

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka 

przesłanek. 

 

Budżet Ośrodka. 

W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie na realizację zadań 

wydatkował łącznie kwotę 1.325.188,12 zł, w tym: 

 na zadania własne gminy – 1.324.561,41 zł; 

 na zadania zlecone – 626,71 zł; 

Z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych, Ośrodek wydatkował kwotę 

265.624,79 zł, z czego: 

 na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2020 – kwotę 

33.316,00 zł; 

 na realizację zasiłków okresowych – kwotę 17.663,59 zł; 

 na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę 9.276,24 zł; 

 na realizację zasiłków stałych – kwotę 105.829,82 zł; 

 na utrzymanie Ośrodka – kwotę  99.539,14 zł. 

Realizacja programów: 
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 na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2019 - 45.461,53 zł (w tym 14.156,00 zł dotacja, 31.305,53 zł środki własne); 

 na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 – 

254.816,67 zł (w tym 71.897,99 zł dotacja, 182.918,68 zł środki własne). 

 

Zadania własne gminy. 

1. Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym  

z terenu gminy.  

W okresie 1.01.2019 r. – 20.03.2019 r. 1 osoba bezdomna z terenu gminy Puchaczów 

przebywała w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie 

prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR. Zgodnie z zawartą umową dzienny 

koszt pobytu osoby w placówce wynosi 23 zł, w tym schronienie 15 zł, posiłek 8 zł. 

Łączna wydatkowana kwota w 2019 r. – 1.185 zł. 

 

2. Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci. 

W roku 2019 Ośrodek realizował zadanie na podstawie rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na 2019-2023. Program ten jest kontynuacją poprzedniego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Rada Gminy Puchaczów w dniu 28.12.2018 r. podjęła uchwałę w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. Kryterium zostało podwyższone do 150%, czyli 792 zł dla osoby  

w rodzinie oraz 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.  

Ponadto Rada Gminy Puchaczów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023, w ramach którego przewiduje się m.in. udzielenie 

pomocy dla dziecka lub ucznia w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły lub 

przedszkola, bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania 

decyzji administracyjnej (liczba dzieci nie może przekroczyć 20% liczby uczniów 

dożywianych w poprzednim miesiącu kalendarzowym). Z tej formy wsparcia w 2019 

r. skorzystało 11 dzieci na kwotę 4.280,90 zł. 

Na realizację programu przeznaczono w gminie Puchaczów w 2019 r. ogółem 

54.464,60 zł, z czego środki własne gminy wynosiły 21.148,60 zł, a dotacja z budżetu 

państwa to 33.316,00 zł. 

Środki wydatkowano w sposób następujący: 

 posiłki dla 57 osób (56 dzieci w placówkach oświatowych, 1 osoba dorosła  

w  schronisku dla bezdomnych); wydano 6.955 posiłków na kwotę 18.183,70 

zł,  

 zasiłki celowe na żywność - 39 rodzin (liczba osób w rodzinach 71) na kwotę 

32.000 zł, 

 dożywianie bezdecyzyjne 4280,90 zł (na podstawie programu osłonowego). 

 

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.  

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do 

pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe 

(701 dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie) i stanowi dochód, bądź 

uzupełnienie dochodu tych osób do kwoty kryterium ustawowego. Świadczenie to jest 

zadaniem własnym gminy, na które Ośrodek otrzymuje dotację z budżetu państwa.  
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W roku 2019 Ośrodek wypłacał zasiłki stałe 17 osobom (16 samotnie 

gospodarujących i 1 osoba pozostająca w rodzinie). Łączna kwota poniesiona na ten 

cel to 105.829, 82 zł (wypłacono łącznie 174 świadczenia). 

 

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.  

Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów, lub  

o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, oraz zasobach 

pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, 

zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność oraz bezrobocie, 

brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego. W roku 2019 Ośrodek przyznał decyzją zasiłki okresowe 16 osobom 

bądź rodzinom (łącznie 49 świadczeń), w tym z powodu: 

 bezrobocia: 9 osobom, 

 długotrwałej choroby: 6 osobom, 

 inne: 1 osobie. 

Łączna kwota świadczeń to 17.663,59 zł pochodząca w całości z dotacji wojewody. 

 

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. 

Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby 

życiowej, przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży i obuwia, niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego, koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw  

w mieszkaniu, a także na pokrycie kosztów pogrzebu. 

W roku 2019 Ośrodek przyznał zasiłki celowe 67 osobom/rodzinom (159 osób  

w rodzinach), na łączną kwotę 66.930 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być 

przyznany specjalny zasiłek celowy. Ten rodzaj pomocy przyznano 20 osobom bądź 

rodzinom (liczba osób w rodzinach 35). W tym celu wydatkowano 12.800 zł. 

 

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  

w wyniku zdarzenia losowego.  

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego to 

świadczenie, które może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty  

w wyniku zdarzenia losowego, np. pożaru, powodzi, itp. W takim przypadku zasiłek 

może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. W roku 

sprawozdawczym Ośrodek przyznał świadczenia 2 osobom, które poniosły straty  

w budynku mieszkalnym w wyniku pożaru w łącznej kwocie 800,00 zł. 

 

7. Praca socjalna. 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku społecznym. Jest prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia 

lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Wiele działań 

realizowanych w ramach pracy socjalnej przynosi pozytywne efekty w postaci np. 

podjęcia przez klientów leczenia odwykowego, leczenia psychiatrycznego, otrzymania 

prawa do renty, uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy lub 

Dziennego Domu „Senior+” w Bogdance, znalezienia zatrudnienia, podjęcia 

aktywności życiowej lub zawodowej poprzez udział w projekcie, uzyskania 

alimentów, usamodzielnienia się, bądź odejścia od systemu pomocy społecznej - choć 

na pewien czas. Można wówczas mówić o poprawie funkcjonowania rodzin lub osób 

korzystających z pomocy społecznej. Efektywność działań podejmowanych przez 
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pracowników socjalnych jest trudno mierzalna, ponieważ nie zawsze jest możliwe 

przełożenie efektów działań na liczby. Jednym z instrumentów wykorzystywanych  

w pracy socjalnej jest kontrakt socjalny, który stanowi umowę pisemną między osobą 

korzystającą ze świadczeń a pracownikiem socjalnym. Kontrakt określa sposób 

współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji 

życiowej. Taki sposób działania ma na celu pobudzenie większej aktywności klienta  

i działa mobilizująco na poszukiwanie samodzielnych rozwiązań.  

Mimo wielu starań pracowników Ośrodka zdarzają się osoby, które nie są otwarte na 

współpracę z pracownikiem socjalnym, oczekują jedynie pomocy finansowej. Nie są 

zainteresowani rozwiązaniem trudnej sytuacji życiowej, bądź problemu. Traktują 

świadczenia jako im należne i reprezentują postawę roszczeniową. Wielu klientów 

pomocy społecznej nie wykazuje zainteresowania i motywacji do zmiany swojej 

sytuacji życiowej. Rodziny nie radzą sobie finansowo i są bezradne w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego i organizacji dnia codziennego. Dziedziczna staje się bieda  

i bierna postawa wobec nauki i pracy. Pracownicy w ramach pracy socjalnej starają się 

zmieniać te postawy i wskazywać klientom konieczność przejęcia przez nich 

odpowiedzialności za życie swoje i swojej rodziny. 

W roku sprawozdawczym ze wsparcia w formie pracy socjalnej skorzystało 218 

rodzin (432 osoby w rodzinach), natomiast pomocy wyłącznie w formie pracy 

socjalnej (bez świadczeń pieniężnych i niepieniężnych) udzielono 122 rodzinom (228 

osób w rodzinach). 

 

8. Poradnictwo socjalne. 

Wszyscy klienci objęci pomocą w formie pracy socjalnej otrzymywali równocześnie 

pomoc w zakresie poradnictwa socjalnego, dotyczącego uprawnień do pomocy   

z innych systemów, uprawnień osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych. 

Poradnictwo jest działaniem, którego głównym celem jest stworzenie warunków do 

podejmowania przez klientów samodzielnych prób rozwiązywania swoich problemów, 

co wiąże się z wprowadzaniem szeroko rozumianych zmian w swoim życiu. 

 

9. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom, które z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, a rodzina takiej pomocy nie może udzielić. Corocznie obserwuje się 

wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Ma na to wpływ  

niekorzystna sytuacja demograficzna, co jest szczególnie widoczne w małych 

gminach, w których proces starzenia się społeczeństwa zachodzi szybciej niż w skali 

kraju. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym 

gminy, finansowanym z ich środków własnych. 

W 2019 r. Ośrodek zatrudniał 6 opiekunek na umowę o pracę średniorocznie 3 etaty,  

świadczące usługi opiekuńcze łącznie u 16 podopiecznych. Zasady przyznawania 

usług opiekuńczych i odpłatności za nie reguluje Uchwała Rady Gminy Puchaczów  

z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: „szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu 

ich pobierania”.  

Koszt zadania – 170.845,21 zł. Wpłaty od klientów za świadczone usługi opiekuńcze 

wyniosły 17.916,50 zł. 
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10. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca w domu. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W związku  

z powyższym w 2018 roku konieczne było skierowanie 2 mieszkańców gminy 

Puchaczów do domów pomocy społecznej (DPS dla osób przewlekle psychicznie 

chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz DPS dla osób w podeszłym wieku  

i niepełnosprawnych fizycznie. Mieszkańcy przebywają tam do chwili obecnej, mają 

zabezpieczone usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, socjalne, rehabilitacyjne. Są objęci 

pomocą lekarza rodzinnego, a w przypadku konieczności lekarzy specjalistów. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt  

w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

1) mieszkaniec domu (70% swojego dochodu), 

2) małżonek, zstępni prze wstępnymi,  

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w 

wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy 

społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.  

Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańców w DPS w 2019 r. wynosił odpowiednio:  

 DPS dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie 3877 zł; 

 DPS dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie 3017 zł.  

Na pokrycie kosztów pobytu 2 mieszkańców w ww. placówkach całodobowych 

Ośrodek w 2019 r. wydatkował 52.291,21 zł. 

 

11. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.  

W roku 2019 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób 

pobierających zasiłki stałe. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest 

zadaniem własnym, na które Ośrodek otrzymuje dotację. Łącznie wydatkowana kwota 

na ten cel to 9.276,24 zł. 

 

12. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie 

decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają ustawowe kryterium 

dochodowe. W roku sprawozdawczym Wójt gminy Puchaczów na wniosek Ośrodka  

wydał 5 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni - dla 4 osób. 

 

13. Kierowanie osób wymagających pomocy i opieki do ośrodka wsparcia.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w roku 2019 przeprowadzał wywiady 

środowiskowe i przygotowywał niezbędne dokumenty w celu kierowania osób  

z zaburzeniami psychicznymi (osoby chore psychiczne oraz osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną) do Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Łęcznej – ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 

sprawozdawczym w zajęciach ośrodka wsparcia uczestniczyło 7 mieszkańców gminy 

Puchaczów.  
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14. Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance – jako ośrodek wsparcia dla seniorów. 

Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance powstał w 2016 r. w ramach programu 

Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Gmina Puchaczów w ramach 

konkursu ogłoszonego przez MRPiPS otrzymała dotację na realizację projektu pt.: 

„Puchaczowska Akademia Aktywnego Seniora 60+” w kwocie 241.183,15 zł  

z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń po byłej szkole w Bogdance oraz 

wyposażenie. Dom jest przeznaczony dla co najmniej 20 osób, pow. 60 r.ż., 

nieaktywnych zawodowo, będących mieszkańcami gminy Puchaczów. Celem 

strategicznym Programu ”Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa 

seniorów w życiu społecznym. Cele szczegółowe to: 

1) rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania, 

2) poprawa jakości życia seniorów,  

3) zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości 

wynikających z wieku i stanu zdrowia,  

4) integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań 

samopomocowych,  

5) zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej.  

Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance, na podstawie uchwały nr XXVI/163/16 Rady 

Gminy Puchaczów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Puchaczowie, funkcjonuje w strukturach organizacyjnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie. Pobyt w placówce jest częściowo 

odpłatny. Wysokość opłat ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji 

administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej uczestnika. Zasady 

odpłatności za pobyt seniorów określa uchwała nr XXVII/170/16 Rady Gminy 

Puchaczów z dnia  29.12.2016 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bogdance.  

Podstawowy zakres usług świadczonych w Domu to m.in.: usługi socjalne (w tym 2 

posiłki), zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności 

ruchowej/kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, klubowe, 

terapia zajęciowa, trening dnia codziennego, dowóz. W ramach Edycji 2019 na 

bieżące funkcjonowanie placówki gmina otrzymała dotację w kwocie 72.000 zł,  

z czego wydatkowała 71.897,99 zł, zaś środki własne przeznaczyła w wys. 182.918,68 

zł.  

W 2019 r. łącznie z usług Domu korzystały 34 osoby (na podstawie decyzji 

administracyjnych). Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. kształtowało się w sposób 

następujący: koordynator/opiekun 1 etat, opiekun 1 i ½ etatu, fizjoterapeuta ½ etatu, 

sprzątaczka 3/8 etatu. W sumie zatrudnionych było 6 pracowników, średniorocznie 

3,625 etatu, w tym 1 osoba przebywała na urlopie macierzyńskim. 

Rada Gminy Puchaczów uchwałą Nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniła 

nazwę Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Bogdance na Dzienny Dom „Senior+”  

w Bogdance. Uchwała weszła w życie 13.02.2019 r. 

 

15. Świadczenie usług asystenta rodziny.  

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w 2019 r. kontynuowano zatrudnienie asystenta rodziny. W celu 

pozyskania środków finansowych na zatrudnienie asystenta Ośrodek przystąpił do 

realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2019. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 31,14% poniesionych kosztów, tj. 

14.156,00 zł, środki własne to kwota 31.305,53 zł.  
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W roku 2019 asystenturą objęto łącznie 13 rodzin. Dzięki pracy asystenta u części 

rodzin zauważalne są wymierne efekty w ich ogólnym funkcjonowaniu. Zdarza się 

też, że mimo udzielanego wsparcia, mając na względzie dobro małoletnich dzieci 

konieczne jest wnioskowanie do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny 

(ograniczenie władzy rodzicielskiej, nadzór kuratora sądowego). 

W 2018 r. decyzją sądu rodzinnego 1 dziecko z gminy Puchaczów zostało 

umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Najpierw przebywało  

w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach, następnie zostało 

skierowane do Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu 

specjalistyczno-terapeutycznego w Gołubiu-Dobrzyniu (województwo kujawsko-

pomorskie). Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

w 2019 r. gmina była zobowiązana do ponoszenia 30% kosztów utrzymania dziecka  

w ww. placówce. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2019 r. wynosił ponad 

5.000 zł. Ośrodek na ten cel wydatkował łącznie kwotę 22.783,67 zł. Od lutego 2020 

r. gmina Puchaczów jest zobowiązana do ponoszenia 50% kosztów utrzymania 

dziecka w placówce, tj. 3.484,75 zł miesięcznie (pełny koszt 6.969,49 zł). 

Ponadto poniesiono koszty związane z finansowaniem pobytu 2 dzieci w rodzinach 

zastępczych, tj. 4.707,31 zł miesięcznie (50% i 10% kosztów). Łączny koszt 

wydatków to 27.490,98 zł. 

Realizacja zadań wnikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej została przedstawiona Radzie Gminy odrębnym sprawozdaniem. 

 

16. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

Do zadań własnych gminy należy coroczne sporządzenie Oceny zasobów pomocy 

społecznej dla gminy Puchaczów w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  

i demograficznej. Obowiązkiem Ośrodka jest przedstawienie oceny każdego roku do 

dnia 30 kwietnia Radzie Gminy, oraz drogą elektroniczną do Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Lublinie.  

 

17. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka.  

Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na 

lata 2015-2020 została przyjęta przez Radę Gminy Puchaczów uchwałą Nr V/44/15  

w dniu 26.01.2015 r. Strategia zawiera diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian, 

określa cel główny, cele strategiczne i szczegółowe, kierunki działań i efekty, 

finansowanie, monitoring i wskaźniki pomiaru stopnia realizacji strategii.  

Celem głównym strategii jest stworzenie warunków do umożliwienia osobom  

i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  

w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Jednym z celów strategicznych jest: Rozwój i budowa systemu wsparcia dla osób 

starszych. Cele szczegółowe i kierunki działań w ramach ww. celu to: 

1) Rozwijanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób starszych; 

2) Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. 

W ramach zaplanowanych działań w strategii udało się utworzyć dom dziennego 

pobytu dla osób starszych, który służy wsparciem dla seniorów z gminy Puchaczów.   

w Bogdance. W ciągu trzech lat działalności placówka zdążyła się pisać w życie 
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kulturalne i społecznej naszej społeczności. 

 

18. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

W roku 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Puchaczowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-

2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). Pomoc w ramach POPŻ jest kierowana do osób, które  

z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich posiłków 

(kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.402 zł, a dla 

osoby w rodzinie 1.056 zł). Program jest uzupełnieniem działań gminy w zakresie 

udzielania pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom, w większości 

przypadków adresowany jest do osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

Organizacją partnerską o zasięgu regionalnym odpowiedzialną za przekazywanie 

żywności poszczególnym gminom jest Fundacja Bank Żywności w Lublinie. Na 

poziomie gminy Puchaczów organizacją odpowiedzialną za współpracę z Bankiem 

Żywności jest Ochotnicza Straż Pożarna w Puchaczowie.  

W roku sprawozdawczym rozdysponowano 7.934,96 kg żywności dla 274 osób (122 

rodziny), znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

19. Sprawozdawczość. 

Do zadań własnych obowiązkowych należy sporządzanie sprawozdań (sprawozdania 

resortowe, jednorazowe, zbiory centralne, ocena zasobów pomocy społecznej) oraz 

przekazywanie ich wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego,  

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Puchaczowie do obsługi zadań z obszaru pomocy społecznej wykorzystuje 

oprogramowanie użytkowe TT Pomoc. Na podstawie analizy raportu 

wygenerowanego z Centralnej Aplikacji Statystycznej ustalono, że Ośrodek przekazał 

wszystkie obowiązujące sprawozdania oraz zbiory centralne w wersji elektronicznej za 

rok 2019.  

 

Zadania zlecone gminy. 

 

1. Karta Dużej Rodziny.  

W roku 2019 Ośrodek realizował zadanie zlecone w ramach rządowego programu dla 

rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Celem programu jest wspieranie 

rodzin wielodzietnych w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich poprzez ułatwienie im 

dostępu do różnego rodzaju usług i dóbr. Karta oferuje system zniżek oraz 

dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej czy transportowej na terenie całego kraju.   

W roku 2019 wydano 187 kart dla 73 rodzin (znaczny wzrost w stosunku do lat 

poprzednich). W celu realizacji programu Ośrodek wydatkował kwotę 626,71 zł 

(obsługa zadania). Łącznie, od chwili wejścia w życie programu, w gminie Puchaczów 

wydano 670 KDR dla 167 rodzin.  

 

2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W roku sprawozdawczym Ośrodek nie realizował specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
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Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie – Gminny Zespół Interdyscyplinarny. 

Gmina Puchaczów w roku sprawozdawczym realizowała Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Rodzinie na lata 2016-2020, 

który został zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Puchaczów w dniu  

31 marca 2016 r. Cel główny Programu to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w gminie Puchaczów.  

Ustawowym zadaniem gminy, zawartym też w Programie jest funkcjonowanie gminnego 

zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Puchaczowie realizuje swoje zadania na 

podstawie Uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18.04.2012 r.  

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Kadencja Zespołu 

trwa 5 lat. Wójt Gminy Puchaczów Zarządzeniem Nr 32/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. 

powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny na kolejną kadencję. Zespół składa się  

z przedstawicieli instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny. Zadaniem 

Ośrodka jest zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i organizacyjnej GZI. W roku 

ubiegłym jedna osoba będąca przedstawicielem oświaty zrezygnowała z członkowstwa  

w Zespole. Na koniec 2019 r. skład Zespołu liczył 12 osób. 

W 2019 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie wpłynęło 14 

formularzy NK cz. A. Natomiast Zespół objął procedurą NK 13 rodzin (1 NK u tej samej 

rodziny). Niebieskie Karty zostały sporządzone przez przedstawicieli  następujących 

instytucji:  

 13 – policja – KPP w Łęcznej; 

 1 –  pomoc społeczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. 

 

W 2019 r. GZI zakończył 17 procedur NK. W 5 przypadkach zakończono procedurę  

z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy i zrealizowania indywidualnego planu pomocy.  

W 12 rodzinach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań, np. nie 

stwierdzono przemocy rodzinie, sprawy około rozwodowe, konflikty na tle majątkowym, 

występuje równowaga sił). 

 

Łącznie w roku 2019 Zespół prowadził 22 procedury NK. 

 

W 2019 r. utworzono 9 grup roboczych do rozwiązania indywidualnych spraw  

w rodzinach. W okresie sprawozdawczym odbyło się 79 posiedzeń grup roboczych.  

W spotkaniach grup średnio uczestniczyło 4 przedstawicieli różnych instytucji  

i podmiotów, także spoza składu Zespołu. Ponadto w celu monitorowania podejmowanych 

działań w ramach procedury NK odbywały się wizyty w środowisku realizowane przez 

dzielnicowego, pracownika socjalnego lub wspólne. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 

spotkań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w spotkaniach uczestniczyło średnio  

8 osób. 

 

W roku 2019 na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 ogółem 

wydatkowano kwotę 1.039,44 zł. Środki w całości pochodziły z budżetu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Puchaczowie.  

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu zostało przedstawione odrębnie 

Radzie Gminy.  
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Akcje i programy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w dniach 21.11.2019 r. – 13.12.2019 r. 

organizował zbiórkę darów w ramach 27. Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę”. W ubiegłoroczną Akcję włączyły się sklepy: PHU Sklep 

Spożywczo-Przemysłowy A. i M. Niwińscy w Puchaczowie, FHU Leszek Gil  

w Ciechankach, Alina Franczak - Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Albertowie, Grzegorz 

Kursa - Sklep Spożywczy w Ostrówku oraz Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance.  

W ramach Akcji udało się zgromadzić 51 kg żywności, 19,5 kg słodyczy, 40 kg 

odzieży, 5 kg obuwia, 2 kg zabawek. Zebrane dary rzeczowe pracownicy Ośrodka tuż przed 

świętami Bożego Narodzenia przekazali 21 rodzinom wielodzietnym, znajdującym  

w trudnej sytuacji życiowej (54 dzieci). 

 

W roku sprawozdawczym Ośrodek podejmował także wiele dodatkowych działań  

w celu podnoszenia jakości i poszerzenia usług świadczonych dla najuboższych i najbardziej 

potrzebujących mieszkańców gminy Puchaczów. Pracownicy socjalni pomagali  

w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania skierowania i umieszczenia  

w zakładzie opiekuńczo- leczniczym oraz przeprowadzali wywiady środowiskowe dla potrzeb 

innych ośrodków pomocy społecznej, wydawali opinie oraz informacje dla potrzeb 

powiatowego centrum pomocy rodzinie, policji, sądów, zakładów karnych i innych 

uprawnionych instytucji.  

Konieczne było monitorowanie osób, które mieszkają w kontenerach socjalnych  

w Bogdance. Byli oni zobowiązywani do współpracy z kuratorem, zachowania abstynencji, 

dbania o czystość i ład w miejscu zamieszkania, regulowania opłat, stosowania się do 

przyjętych norm i zasad życia społecznego oraz prawnego.  

Ośrodek kierował osoby uzależnione od alkoholu do placówek lecznictwa 

odwykowego (Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Punkt Konsultacyjny w Puchaczowie, Poradnia Terapii Uzależnień w Łęcznej, Łęczyński 

Ośrodek Terapii Profilaktyki i Terapii MONAR, Regionalne Centrum Trzeźwości 

Maksymilian w Łęcznej, szpitalne oddziały odwykowe). Pracownicy socjalni współpracowali 

w tym zakresie z kuratorami sądowymi.  

 

Pracownicy socjalni w roku 2019 przeprowadzili łącznie 12 rodzinnych wywiadów 

środowiskowych na potrzeby Referatu ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu 

Gminy w Puchaczowie w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby 

ubiegające się o zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie współpracuje z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Łęcznej. W dniu 20.08.2019 r. zawarto Porozumienie w sprawie utworzenia  

i funkcjonowania Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Promocji i Zatrudnienia, Rozwoju Rynku 

Pracy, Poradnictwa Zawodowego oraz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu osób 

pozostających bez pracy. W okresie 1.05.2019 r. - 30.06.2019 r. w ramach zawartego w dniu 

19.04.2019 r. porozumienia pomiędzy PUP w Łęcznej a Gminą Puchaczów w sprawie 

organizacji prac społecznie użytecznych 4 osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach, 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej wykonywały prace społecznie użyteczne 

(prace pielęgnacyjno-porządkowe na ternie gminy Puchaczów). 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie współpracuje ze Środowiskowym 

Domem Samopomocy w Łęcznej oraz z Łęczyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw 

Społecznych. W 2015 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy partnerskiej na rzecz 

ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin  

w Ośrodku działa Punkt Konsultacyjno - Doradczy „Promyk”. Cel działania Punktu to m.in.: 

 pierwszy kontakt z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami; 

 konsultacje dotyczące dalszej pracy z rodziną i środowiskiem; 

 wizyty domowe wspólnie z pracownikiem ŚDS w miejscu zamieszkania; 

 wstępna diagnoza i ustalenie kontaktu ze specjalistą.  

Wszystkie osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą skorzystać z porad Punktu po 

wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.   

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Zespołem Leczenia 

Środowiskowego w Łęcznej. ZLŚ - to nowa forma leczenia w powiecie łęczyńskim 

przeznaczona dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, której celem jest 

zapewnienie opieki psychiatrycznej bezpośrednio w środowisku pacjenta, przy współpracy  

z rodziną, najbliższym otoczeniem, ośrodkami leczenia i wsparcia, w tym ops, podstawowa 

opieka zdrowotna). W ramach ZLŚ odbywają się wizyty domowe lekarza psychiatry, 

terapeutki/pielęgniarki. W 2019 r. wsparciem objęto 9 mieszkańców gminy Puchaczów.  

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie uchwały Nr XIII/102/15 Rady 

Gminy Puchaczów z dnia 16.12.2015 r. jest członkiem Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

Ośrodek przygotowuje opinie dot. sytuacji życiowej osób starających się o mieszkanie  

z zasobów gminnych (szczególnie dot. mieszkań socjalnych). 

 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy 

społecznej składa radzie gminy sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia 

potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Potrzeby OPS w Puchaczowie kierownik każdego 

roku zgłasza w projekcie budżetu do Urzędu Gminy w Puchaczowie. W związku ze 

starzeniem się społeczeństwa i systematycznym przyrostem osób wymagających na co dzień 

opieki i pomocy, każdego roku zwiększa się zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. 

Poniesione środki na realizację tego zadania stanowią znaczny koszt w budżecie Ośrodka. 

Mimo to, zapewnienie wsparcia w formie usług opiekuńczych przy jednoczesnym wsparciu 

najbliższego środowiska, będzie zawsze dużo tańszą formą pomocy od skierowania 

podopiecznego do domu pomocy społecznej.  

Przed pracownikami pomocy społecznej ciągle pojawiają się nowe wyzwania  

i oczekiwania. Aby móc im sprostać i skutecznie realizować wyznaczone zadania Ośrodek 

powinien dysponować odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym. W tym celu 

zasadne byłoby zatrudnienie choćby na umowę cywilnoprawną prawnika i informatyka, 

którzy służyliby fachowym wsparciem zarówno podopiecznym Ośrodka, jak i pracownikom.  

W 2020 r. konieczne jest przeprowadzenie remontu budynku Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Ostatni raz budynek był remontowany w 2010 r. 

 

Szczegółowe informacje o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 

Dziennego Domu „Senior+” w Bogdance są dostępne na stronie internetowej 

www.opspuchaczow.pl 

http://www.opspuchaczow.pl/

