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Sprawozdanie z działalności  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie  

za rok 2020 
 

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 2020 r., poz. 1876 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 2020 r., poz. 1876  

z późn. zm.), która określa zadania, formy świadczeń i zasady ich przyznawania. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w roku 2020 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 2020 r., poz. 821 z późn. zm.); 

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

z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.); 

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

z 2020 r., poz. 685); 

 ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1648 

z późn. zm.); 

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

poz. 111 z późn. zm.); 

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

U. z 2020 r., poz. 1297); 

 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 2020 r., poz. 1398 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 31.12.2020 r. 

zatrudnionych było 17 pracowników na 14,25 etatu (bez Dziennego Domu „Senior+”): 

- kierownik, 

- gł. księgowy, 

- 4 pracowników socjalnych, 

- asystent rodziny, 

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

średniorocznie 4,65 etatu,  

- administrator, 

- sprzątaczka (1/4 etatu). 

 

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 2020 z uwagi na zagrożenie epidemiczne pracownicy uczestniczyli w szkoleniach  

i konferencjach, głównie z wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji. Wykaz szkoleń: 

 szkolenie nt. zasad współpracy w Podprogramie 2019 w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Lubelski Bank Żywności, 8.01.2020 

r. – 1 osoba; 
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 szkolenie okresowe w dziedzinie BHP oraz ochrony p.poż., „Secura 9” Doradztwo  

i szkolenie, 21.01.2020 r. – 11 osób;  

 konferencja regionalna w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowująca 

politykę społeczną w woj. lubelskim, MRiPS, LUW, 17.02.2020 (z udziałem 

podsekretarza stanu Aliny Nowak) – 1 osoba;  

 szkolenie pt.: „Realizacja procedury NK i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

w czasach zagrożenia COVID-19”, Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie, 

szkolenie on-line, 28.05.2020 r. – 1 osoba; 

 kurs Terapii Manualnej – „Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne  

w dysfunkcjach narządu ruchu”, Karol Sitarz FIZJOACTIV w Lublinie, 2.07-

4.07.2020 r., szkolenie dofinansowane w 80% ze środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego – 1 osoba; 

 wideokonferencja „Zarządzanie kryzysowe”, LUW, 3.09.2020 r. – 2 osoby; 

 szkolenie „Praca z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej”, 

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska  

w Lublinie na zlecenie ROPS Lublin, 14-16.09.2020 r. – 2 osoby; 

 szkolenie on-line: „Pomoc społeczna - przyznawanie świadczeń i udzielanie pomocy 

w stanie epidemii z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych”, PRO FUTURO 

Warszawa, 28.09.2020 r. – 1 osoba; 

 wideokonferencja na temat Programu „Wspieraj Seniora”, LUW, 4.11.2020 r. – 6 

osób; 

 konferencja online pt.: „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych 

działających w Sieci Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania 

przestępczości” dla pracowników pomocowych”, Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności Bona Fides w Lublinie, 6.11.2020 r. – 2 osoby; 

 szkolenie pt.: „Lista płac”, 17.11.2020 r. – 1 osoba; 

 szkolenie zdalne „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”, Psychologiczne 

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska na zlecenie ROPS  

w Lublinie, 23.11-25.11.2020 r. – 1 osoba; 25.11-27.11.2020 r. – 1 osoba; 

 szkolenie on-line „Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny  

z uwzględnieniem koordynacji zadań – budowanie kompetencji i umiejętności 

praktycznych z wykorzystaniem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, mediacji 

oraz dialogu motywującego”, Profilaktyka KIER, 26.11.2020 r. – 1 osoba; 

 szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, 27.11.2020 r. – 1 osoba;  

 szkolenie on-line „Zagadnienia prawne i ekonomiczne w pracy asystenta rodziny. 

Asystent rodziny – lider w pomocy społecznej”, Profilaktyka KIER, 3.12.2020 r. – 1 

osoba; 

 wideokonferencja dla jst z terenu woj. lubelskiego w sprawie programów MRiPS pn.: 

Asystent osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa - edycja 2021, 17.12.2020 

r. – 4 osoby. 

 

Ponadto w 2020 r. jedna osoba ukończyła szkolenie pt.: „Specjalizacja z zakresu 

organizacji pomocy społecznej” w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. 

Zdała egzamin końcowy z wyróżnieniem. 
 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 

W roku sprawozdawczym pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych objęto w gminie 100 rodzin (227 osób w rodzinach). Łącznie z pracą 

socjalną z pomocy skorzystały 252 rodziny (480 osób w rodzinach), natomiast pomocy 
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wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono 152. rodzinom (253 osoby w rodzinach). 

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

pieniężnych, pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego, rodzinnego, pomocy w załatwianiu 

spraw urzędowych, np. orzeczenie o niepełnosprawności, ustalanie uprawnień do renty, 

emerytury, itp. 

Najczęstsze powody przyznania pomocy to: 

 długotrwała lub ciężka choroba - 75,  

 niepełnosprawność - 53, 

 ubóstwo - 49, 

 bezrobocie - 27, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego - 18 rodzin, w tym rodziny niepełne - 8, rodziny wielodzietne - 10, 

 alkoholizm - 9, 

 sieroctwo - 8, 

 potrzeba ochrony macierzyństwa – 9 rodzin, w tym wielodzietność – 5 rodzin, 

 sytuacja kryzysowa - 3, 

 przemoc w rodzinie – 3, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 2. 

 

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka 

przesłanek. 

 

Budżet Ośrodka 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie na realizację zadań 

wydatkował łącznie kwotę 1.512.264,12 zł, w tym: 

 na zadania własne gminy – 1.512.062,68 zł; 

 na zadania zlecone – 201,44 zł; 

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

266.211,33 zł, z czego: 

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

32.269,32 zł; 

 na realizację zasiłków okresowych – kwotę 28.868 zł; 

 na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę 8.619,72 zł; 

 na realizację zasiłków stałych – kwotę 96.811,37 zł; 

 na utrzymanie Ośrodka – kwotę  99.700 zł. 

 

Realizacja programów: 

 na realizację Programu asystent rodziny na rok 2020 - 1.700 zł; 

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

280.615,56 zł (w tym 69.208,18 zł dotacja, 211.407,38 zł środki własne); 

 Program „Wspieraj Seniora”: 4.445,91 zł (w tym: dotacja 3550 zł, środki własne 

895,91 zł). 
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Zadania własne gminy 

 

Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym  

z terenu gminy.  

Schronisko dla osób bezdomnych zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej 

jest ośrodkiem wsparcia. Pomoc w formie schronienia jest udzielana w razie utraty miejsca 

zamieszkania, zarówno trwale jak i czasowo. Najczęściej z tej formy pomocy korzystają 

osoby bezdomne. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego 

schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, a także w ogrzewalni.  

W 2020 r. Ośrodek zawarł umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn 

prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie w Chełmie 

na świadczenie usług schronienia dla 1. mężczyzny bezdomnego. W roku ubiegłym nie było 

potrzeby kierowania osób potrzebujących do placówki.  

 

Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci 

Posiłek jest świadczeniem niepieniężnym. Jest to zadanie własne gminy o charakterze 

obowiązkowym. Pomoc może być realizowana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku (dot. głównie dzieci w szkołach) lub żywności, albo świadczenia rzeczowego  

w postaci produktów żywnościowych. Jednym z warunków, który musi spełnić osoba 

ubiegająca się o pomoc w formie posiłku jest wystąpienie co najmniej jednego z problemu 

określonego w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej. Drugim koniecznym warunkiem 

jest spełnienie kryterium dochodowego.  

Udzielenie pomocy po przekroczeniu kryterium jest możliwe, ponieważ Rada Gminy 

Puchaczów podwyższyła kryterium dochodowe w drodze uchwały – do 150%, czyli 792 zł 

dla osoby pozostającej w rodzinie i 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Pomoc  

w formie posiłku Ośrodek realizuje przy pomocy rządowego programu „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023. Program ten jest kontynuacją poprzedniego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

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. Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży oraz objęcie 

pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych  

i samotnych. Program jest elementem polityki społecznej Gminy Puchaczów, m.in.  

w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, osób dorosłych, zwłaszcza 

starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych, poprawy stanu zdrowia dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. Program jest 

finansowany ze środków własnych Gminy Puchaczów oraz dotacji z budżetu państwa 

otrzymanej w ramach dofinansowania programu.  

Przyjęty program osłonowy przewiduje 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 2020 r. skorzystało 10 dzieci na kwotę 1.312 zł.  

Na realizację programu przeznaczono w Gminie Puchaczów w 2020 r. ogółem 

52.753,50 zł, z czego środki własne gminy wynosiły 20.484,18 zł, a dotacja z budżetu 

państwa to 32.269,32 zł. 

Środki wydatkowano w sposób następujący: 

 posiłki dla 49. dzieci, wydano 3.045 posiłków na kwotę 9.691,50 zł; 
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 zasiłki celowe na żywność – 47 rodzin (liczba osób w rodzinach 119) na kwotę 

41.750 zł, 

 dożywianie bezdecyzyjne 1.312 zł (na podstawie programu osłonowego). 

W 2020 r. Ośrodek realizował program „Posiłek w szkole i w domu” na 2019-2023 

mimo czasowego zawieszenia nauki w szkole (najczęściej w formie zasiłków celowych an 

zakup żywności). 

 

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.  

W roku 2020 Ośrodek wypłacał zasiłki stałe 16. osobom (wszystkie osoby samotnie 

gospodarujące). Łączna kwota poniesiona na ten cel to 96.811 zł (wypłacono łącznie 158 

świadczeń). 

 

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 2020 Ośrodek przyznał decyzją zasiłki okresowe 18. osobom bądź rodzinom 

(łącznie 49 świadczeń), w tym z powodu: 

 bezrobocie: 13 osób, 

 długotrwała choroba: 1 osoba, 

 niepełnosprawność – 1 osoba, 

 inne: 3 osoby. 

Łączna kwota świadczeń to 30.557 zł, w tym pochodząca z dotacji wojewody kwota 28.868 

zł. 

 

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

Zasiłek celowy jest podstawowym świadczeniem pieniężnym systemu pomocy 

społecznej, to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej 

przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków  

i leczenia, opału, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

koniecznych i niezbędnych drobnych napraw w mieszkaniu.  

W roku 2020 Ośrodek przyznał zasiłki celowe 73. osobom (172 osoby  

w rodzinach), na łączną kwotę 85.150 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie 

albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany 

specjalny zasiłek celowy. Ten rodzaj pomocy przyznano 23. osobom bądź rodzinom (liczba 

osób w rodzinach 55). W tym celu wydatkowano 16.300 zł (kwota ta jest ujęta w ogólnej 

kwocie przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych). 
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Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 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 nie udzielał pomocy w tej formie.  

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 

świadczeniobiorców leczenia odwykowego, leczenia psychiatrycznego, otrzymania prawa do 

renty, uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy lub Dziennego Domu 

„Senior+” w Bogdance, podjęcia zatrudnienia, zwiększenia aktywności 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 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.  

W roku 2020 zawarto 20 kontraktów socjalnych, w tym cz. A (określający sposób 

współdziałania między osobą/ rodziną a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania 

trudnej sytuacji życiowej) - 13, oraz cz. B (w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności 

życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) - 7. 

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. Dziedziczona 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 skorzystały 252 

rodziny (480 osób w rodzinach), natomiast pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej (bez 

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych) udzielono 152. rodzinom (253 osoby w rodzinach). 

 

Poradnictwo socjalne 

Wszyscy klienci OPS objęci pomocą w formie pracy socjalnej otrzymują  

równocześnie pomoc w zakresie poradnictwa. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 

prawne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują 

potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na 

posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji  

o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 

społecznego, itp. (we współpracy z PCPR w Łęcznej, nieodpłatne poradnictwo prawne). 



 

 9 

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki 

nad osobą niepełnosprawną.  

 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej 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. 

Usługi przysługują również osobie pozostającej w rodzinie, która z różnych przyczyn nie 

może tej opieki zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz - w miarę 

możliwości - zapewnienie kontaktu podopiecznego z otoczeniem. 

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. 

Warunki przyznawania usług opiekuńczych określa uchwała Rady Gminy Puchaczów 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania 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.  

Zadanie to Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje samodzielnie zatrudniając opiekunki 

na umowę o pracę lub w ramach umowy cywilno-prawnej.  

W decyzji administracyjnej dla każdej osoby starszej szczegółowo określa się zakres 

usług. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania są częściowo odpłatne zgodnie 

z ww. uchwałą. 

W 2020 r. Ośrodek zatrudniał 7 opiekunek na umowę o pracę średniorocznie 4,65 

etatów,  świadczące usługi opiekuńcze łącznie u 15. podopiecznych.  

Koszt zadania – 185.392 zł. Wpłaty od klientów za świadczone usługi opiekuńcze 

wyniosły 24.170,30 zł. 

 

Program „Opieka 75+” – z myślą o seniorach, którzy ukończyli 75 lat resort rodziny 

wprowadził program „Opieka 75+”, którego celem jest poprawa dostępności do usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dzięki którym osoby w wieku 

75 lat i więcej otrzymują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz 

zapewniają stałe, regularne kontakty z otoczeniem. Program jest skierowany zarówno do 

osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, jak i do seniorów, którzy mają rodziny.  

W roku ubiegłym w ramach Programu objęto pomocą 2 osoby.  

 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

w domu 

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej 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.  

DPS to placówka całodobowego stałego pobytu, zapewniająca usługi bytowe, 

opiekuńcze i wspomagające. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. skierował 2. 

mieszkańców do domów pomocy społecznej (DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych  
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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, terapeutyczne.  

W lutym 2020 r. do DPS w Janowie Lubelskim (placówka dla osób przewlekle 

somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób 

przewlekle psychicznie chorych, mężczyzn i kobiet) skierowano osobę, która przebywała tam 

jedynie 7 dni.   

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zobowiązani 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.  

Miesięczny koszt pobytu mieszkańców w DPS w 2020 r. wynosił odpowiednio:  

 DPS w Krzesimowie (dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych 

intelektualnie w Krzesimowie): od 1.03.2020 r. kwota 4001 zł; 

 DPS w Tyszowcach (dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych 

fizycznie): od 1.03.2020 r. kwota 3195 zł; 

 DPS w Janowie Lubelskim (dla osób przewlekle somatycznie chorych, osób  

w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle 

psychicznie chorych, mężczyzn i kobiet): od 1.02.2020 zł kwota 3087 zł. 

Na pokrycie kosztów pobytu 3. mieszkańców w ww. placówkach całodobowych Ośrodek 

w 2020 r. wydatkował kwotę 51.520 zł. 

 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

W roku 2020 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 

8.619,72 zł. 

 

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 1 decyzję 

potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przez okres 90 dni.  

 

Kierowanie osób wymagających pomocy i opieki do ośrodka wsparcia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w roku 2020 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 oraz Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Milejowie zs. w Antoniowie.  
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej – przeznaczony jest dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, jest to placówka typu AB (osoby chore psychicznie, osoby 

niepełnosprawne intelektualnie). Mieszkańcy Gminy Puchaczów są kierowani do placówki na 

podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Łęczna a Wójtem Gminy 

Puchaczów. OPS w Puchaczowie zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej 

przeprowadza wywiad środowiskowy, kompletuje niezbędne dokumenty do wydania decyzji 

o skierowaniu oraz odpłatności i przekazuje je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łęcznej. Decyzję administracyjną o skierowaniu i odpłatności wydaje Dyrektor MOPS  

w Łęcznej. Gmina Puchaczów nie ponosi kosztów z tytułu uczestnictwa w zajęciach  

w ośrodku wsparcia mieszkańców Gminy Puchaczów. W 2020 r. z usług placówki 

korzystało 7. mieszkańców Gminy Puchaczów. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie – jest to 

ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie  

z niepełnosprawnością intelektualną „typu B”. Prowadzi go Polskie Stowarzyszenie Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie.  

Sposób kierowania osób do ośrodka odbywa się zgodnie z zawartym porozumieniem 

pomiędzy Gminą Puchaczów a Gminą Milejów w zakresie korzystania przez mieszkańców 

Gminy Puchaczów z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie z siedzibą  

w Antoniowie. 

OPS w Puchaczowie zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej przeprowadza 

wywiad środowiskowy, kompletuje niezbędne dokumenty do wydania decyzji o skierowaniu 

i odpłatności i przekazuje je do Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie. Decyzję 

administracyjną o skierowaniu i odpłatności wydaje Kierownik OPS w Milejowie. Gmina 

Puchaczów nie ponosi kosztów z tytułu uczestnictwa w zajęciach w ośrodku mieszkańców 

Gminy Puchaczów. W 2020 r. do placówki zostały skierowane 2 osoby.  

Szczegółowe sposoby funkcjonowania ŚDS, tryb kierowania i przyjmowania oraz 

standardy określa rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 

 

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

Dzienny Dom „Senior+” (wcześniej „Senior-WIGOR”) w Bogdance powstał w 2016 

roku w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. 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. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia 

seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji,  

w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub 

kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.  

Ideą Dziennego Domu „Senior+” jest połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu 

seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Dzienny Dom Senior+” w Bogdance realizuje 

cele, które są zbieżne z celami wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020, a są to 

w szczególności: 

 rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych 

poza ich miejscem zamieszkania; 

 poprawa jakości życia seniorów; 

 zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości 

wynikających z wieku i stanu zdrowia; 

 integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych; 

 zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej. 
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Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance działa w szczególności na podstawie przepisów: 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. poz. 341) 

zmienionej uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 

1254), zmiana dotyczy nazwy programu z „Senior-WIGOR” na „Senior+”; 

 uchwała nr XXVI/163/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia 29 listopada 2016 r.  

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie zmienionej 

uchwałą nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (zmiana nazwy z Dziennego Domu 

„Senior-WIGOR” na Dzienny Dom „Senior+”); 

 uchwała nr XXVII/170/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia 29 grudnia 2016 r.  

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior+” w Bogdance; 

 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie; 

 Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu „Senior+” w Bogdance; 

 Regulamin Pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Bogdance. 

Placówka funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Puchaczowie. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dysponującym co najmniej 20. 

miejscami. Zapewnia 8-godzinną ofertę usług. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Działalność Dziennego Domu „Senior+” 

polega na: 

 realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy  

w czynnościach dnia codziennego; 

 zapewnieniu minimum jednego posiłku (w szczególności gorącego); 

 innych usługach wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.  

Prawo do pobytu w Dziennym Domu „Senior+” rozstrzyga decyzja administracyjna 

Kierownika OPS. Pobyt w Placówce jest częściowo odpłatny i uzależniony od dochodu 

uczestnika. Rada Gminy w drodze uchwały ustala zasady ponoszenia odpłatności uczestnika.   

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, zajęcia klubowe, terapia zajęciowa, trening 

dnia codziennego, dowóz.  

Zgodnie z programem wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 wszyscy seniorzy 

uczestniczący w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” w Bogdance posiadają zaświadczenia 

lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych, sportowo-

rekreacyjnych i aktywizujących.  

W 2020 r. łącznie z usług placówki korzystało 29 osób (na podstawie decyzji 

administracyjnych). Średnia wieku uczestników to 75 lat. Powyżej 80 lat – 7 osób, 

najliczniejszą grupę wiekową stanowią seniorzy w przedziale wiekowym 70-80 lat (17 osób), 

od 60 do 70 lat - 5 osób. Najstarszy uczestnik miał 86 lat, natomiast najmłodszy 66 lat. 

Zatrudnienie w 2020 r.: koordynator/terapeuta zajęciowy: 1 etat, pedagog/animator: 

1 etat, fizjoterapeuta: ½ etatu (w ciągu roku zmiana na ¼ etatu), pracownik 

gospodarczy/opiekun: 6/8 etatu, psycholog (umowa zlecenie w wymiarze 20 godzin, 

wrzesień-grudzień 2020 r.) 

W okresie 1.1.2020 r. – 31.12.2020 r. 2 osoby odbywały staż na stanowisku 

pracownik biurowo-administracyjny i pracownik małej gastronomii/kucharz w ramach 

projektu pn.: „AKTYWNI. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie 

Puchaczów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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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. 

Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance stał się swoistym centrum życia społecznego  

i skupia wiele grup, od najmłodszych przez młodzież szkolną, Koło Gospodyń Wiejskich aż 

do seniorów. Placówka jest wizytówką gminy, to miejsce chętnie odwiedzane przez liczne 

delegacje krajowe i zagraniczne.  

Dotychczasowa współpraca z seniorami pokazała, że ich aktywność nie kończy się  

z przejściem na emeryturę. Wielu z nich chce się nadal rozwijać, dokształcać, realizować 

zainteresowania czy pasje, dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, a przede wszystkim 

spędzać ciekawie czas. Są też tacy, którzy wymagają wsparcia w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych – to osoby o mniejszej samodzielności, które potrzebują szczególnej 

troski, empatii oraz opieki. Na wszystkie te potrzeby stara się odpowiedzieć Dzienny Dom 

„Senior+” w Bogdance. Kadra Domu dokłada wszelkich starań, by to miejsce było przyjazne, 

bezpieczne, by zasługiwało na miano DOM.  

Przykładowe formy zajęć w 2020 roku: 

 wyjazd do  gospodarstwa rybackiego i smażalni ryb „Pstrągowo” w Kolonii-Żółtańce; 

 wyjazdy nad jezioro; 

 udział  w Akcji Narodowego Czytania; 

 cykl zajęć „Kino w Seniorze”; 

 udział w Międzypokoleniowym Dniu Aktywności w Lublinie zorganizowany przez 

LUW w Lublinie oraz MRiPS; 

 Dzień Kobiet w Klubie „Senior+” w Łęcznej (część artystyczna); 

 udział w Finale WOŚP; 

 udział w licznych konkursach, m.in. konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy, 

„Szybkie wianki” oraz „Najciekawszy wianek” w ramach wydarzenia „Noc 

świętojańska powiatu łęczyńskiego-wzmocnienie roli kultury w budowaniu 

aktywności społecznej”, konkurs Eko Senior, organizowany przez Wydawnictwo 

Wspólnota, konkursy organizowane przez UG Puchaczów w ramach Gminnego Dnia 

Seniora; 

 udział w nagraniu do programu TVP3 Lublin „Lato z TVP”3; 

 przyłączenie się do gminnej akcji szycia maseczek ochronnych; 

 wydarzenie organizowane w placówce, m.in. Walentynki, Jubileusz, Tłusty Czwartek, 

imieniny, Bal Karnawałowy. 
 

Wybuch epidemii wymusił zmiany w organizacji placówki. Osoby starsze znalazły się 

w grupie osób najbardziej narażonej na śmiertelne skutki choroby wywołanej wirusem.  

W tym szczególnym czasie, seniorzy w sposób nagły i masowy potrzebowali wsparcia, uwagi 

i realnej pomocy. W tym trudnym okresie, zadaniem placówki było zapewnienie szczególnej 

ochrony i wsparcia seniorom głównie poprzez dostarczanie wiedzy, wsparcia i pomocy 

adekwatnej do ich potrzeb. W okresie od 12.03.2020 r. do 12.06.2020 r.  oraz od 5.10.2020 r. 

do 31.12.2020 r. działalność stacjonarna placówki została czasowo zawieszona. W tym czasie 

duży nacisk został położony na aktywizację seniorów w warunkach domowych. Dostarczane 

były materiały do różnorodnych zajęć wraz z instruktażem wykonania, opracowane przez 

pracowników placówki. Seniorzy motywowani byli do aktywności ruchowej w warunkach 

domowych (dostarczano zestawy ćwiczeń w formie papierowej, nagrywano filmy 

instruktażowe on-line). Wizyty domowe odbywały się z zachowaniem dystansu i ścisłego 

reżimu sanitarnego. Podejmowano działania w następujących  formach:  

 częsty i systematyczny kontakt telefoniczny, 

 regularne monitorowanie stanu zdrowia i samopoczucia seniorów, 
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 regularny kontakt telefoniczny z rodziną, 

 rejestracja do lekarza medycyny rodzinnej oraz specjalistów za pomocą usługi e-

porada, 

 pomoc w przepisaniu oraz wykupieniu recepty za pomocą usługi e-recepta, 

 sporządzenie oraz dostarczenie zakupów, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym opłacanie rachunków, 

 rozmowy telefoniczne mające na celu wsparcie w trudnej sytuacji związanej  

z pandemią, 

 pomoc psychologiczna, 

 poradnictwo związane z minimalizowaniem ryzyka zarażenia, 

 dostarczanie środków ochrony osobistej, 

 szeroko rozumiana praca socjalna. 

Zarówno podczas stacjonarnej działalności placówki, jak i czasowego zawieszenia seniorzy 

otrzymywali codziennie ciepły posiłek. Przygotowywanie obiadów odbywało się w ścisłym 

reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego. W początkowym okresie, podczas zawieszenia stacjonarnej 

działalności placówki przy dystrybucji posiłku pracowników Domu wspierały 3 jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Puchaczów oraz żołnierze z Grupy Działań 

Przeciwkryzysowych 24 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. Kontakty 

odbywały się z zachowaniem koniecznego dystansu społecznego przy użyciu środków 

ochrony osobistej.  

W ramach Edycji 2020 na bieżące funkcjonowanie placówki gmina otrzymała dotację 

w kwocie 72.000 zł, z czego wydatkowała 69.208,18 zł, środki własne 211.407,38 zł). Łączny 

koszt zadania 280.615,56 zł. Wpłaty od seniorów z pobyt w placówce wyniosły 3.233,38 zł.  

 

Świadczenie usług asystenta rodziny.  

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w 2020 r. kontynuowano zatrudnienie asystenta rodziny. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Puchaczowie w roku sprawozdawczym zatrudniał 1 asystenta rodziny.  

W roku 2020 Gmina Puchaczów na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowała 

kwotę 49.548,15 zł pochodzącą z budżetu gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz 

pochodnymi, w tym kwotę 1700 zł pochodzącą z budżetu Państwa (Program asystent rodziny 

na rok 2020 - dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny  

aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19).  

W 2020 r. asystent rodziny działaniami o charakterze wspierającym, motywującym  

i pomocowym objął łącznie 10 rodzin, w tym 23. dzieci.  

Asystent rodziny zakończył w 2020 r. pracę z 2. rodzinami z powodu zmiany miejsca 

zamieszkania,  osiągniętych celów, zaprzestania współpracy przez rodzinę.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koncentruje się na 

działaniach pozafinansowych, skierowanych do rodzin z dziećmi zagrożonymi 

umieszczeniem w pieczy zastępczej.  

W sytuacji, gdy pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej stanowi zagrożenie dla 

jego bezpieczeństwa lub życia, konieczne jest odseparowanie go od dotychczasowego 

środowiska przez umieszczenie w pieczy zastępczej. Takie rozwiązanie nakazują zarówno 

przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy  zastępczej, oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Te akty prawne wyposażają służby sądowe i społeczne do podejmowania w 

określonych sytuacjach działań zabezpieczających wobec dziecka poprzez zapewnienie mu 

prawidłowych warunków życia i rozwoju w pieczy zastępczej do czasu powrotu pod opiekę 

rodziców, znalezienia rodziny adopcyjnej lub usamodzielnienia dziecka. 
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 Zgodnie z zapisami art. 191 ust. 9 ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka 

w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 

w wysokości:  

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka                   

w pieczy zastępczej; 

 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej; 

 50% wydatków na opiekę i wychowanie - w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

 W 2020 roku Gmina Puchaczów ponosiła koszty związane z pobytem dziecka               

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W styczniu 2018 r. decyzją Sądu Rejonowego  

w Świdniku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich jedno dziecko zostało umieszczone  

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach, następnie przeniesione do Powiatowej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu 

Dobrzyniu.  

 Od 26.02.2020 r. gmina pokrywała kwotę 50% wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka w pieczy zastępczej.  W roku ubiegłym gmina wydatkowała kwotę 40.903,40 zł na 

pobyt dziecka w tej placówce.  

 Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w Powiatowej Placówki 

Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Golubiu Dobrzyniu 

w 2020 r. wynosił 7.016,28 zł.  

 Ponadto w 2020 r. wydatki Gminy Puchaczów były związane ze współfinansowaniem 

kosztów pobytu 3. dzieci w rodzinach zastępczych. Łącznie Gmina Puchaczów wydała na ten 

cel kwotę 8.156,30 zł.   

Gmina Puchaczów pokrywała: 

 50% wydatków na opiekę i wychowanie jednego dziecka w rodzinie zastępczej, 

dziecko przebywa w rodzinie zastępczej od października 2014 r.; 

 30% wydatków na opiekę i wychowanie jednego dziecka w rodzinie zastępczej, 

dziecko przebywa od lipca 2019 r. w rodzinie zastępczej; 

 10% wydatków na opiekę i wychowanie jednego dziecka w rodzinie zastępczej, 

dziecko przebywa od kwietnia 2020 r. w rodzinie zastępczej. 

 

 Na podstawie art. 80 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone 

dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 

- 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej; 

- 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej została przedstawiona Radzie Gminy odrębnym sprawozdaniem.  

 

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.  
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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.  

Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2015-2020 - która została przyjęta przez Radę Gminy 

uchwałą nr V/44/15 w dniu 26.01.2015 r. - w oparciu o dane i informacje pozyskane  

z Urzędu Gminy Puchaczów oraz gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych. 

Istotnym materiałem diagnostycznym była analiza badawcza problemów społecznych na 

podstawie dokumentacji będącej w dyspozycji Ośrodka. Dokonano jej m.in. na podstawie 

kwartalnych sprawozdań MPiPS, sprawozdań z działalności Ośrodka, wywiadów 

środowiskowych, sprawozdań jednorazowych. Uzyskane informacje były podstawą do 

sporządzenia analizy SWOT, czyli bilansu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

wynikających z uwarunkowań zewnętrznych. W oparciu o te dane sformułowano główne 

założenia strategii, cele strategiczne, cele szczegółowe i kierunki działań oraz zadania gminy 

w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. 

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 w 2016 roku utworzono dom dziennego pobytu 

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

w Bogdance. W ciągu 4. lat działalności placówka zdążyła się pisać w życie kulturalne  

i społecznej naszej społeczności. 

Pozostałe cele ujęte w dokumencie to: Poprawa jakości życia osób 

niepełnosprawnych, Budowanie skoordynowanego systemu wsparcia dla rodzin ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, Budowanie lokalnego systemu na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania uzależnieniom. 

Koordynatorem realizacji strategii jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Monitoring i 

wskaźniki pomiaru stopnia realizacji strategii dokonuje się podczas przygotowywania 

sprawozdań kwartalnych MPiPS, sprawozdań jednorazowych, sprawozdań z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, Raportu o stanie gminy, 

rocznych sprawozdań z działalności Dziennego Domu „Senior+” w Bogdance, oferty 

realizacji zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+”, sprawozdań z realizacji 

Krajowego i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2016-2020, sprawozdań z realizacji Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, monitoringu Wojewódzkiego Programu na Rzecz 

Osób Starszych na lata 2016-2020 (ROPS w Lublinie). 

Strategia uwzględnia projekty i programy, które zostały przyjęte do realizacji, bądź 

zaplanowane do wdrożenia w przyszłości. Są to: 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Puchaczów; 

 Gminny Program Wspierania Rodziny; 
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 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Gminy Puchaczów; 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Puchaczów; 

 Program Współpracy Gminy Puchaczów z Organizacjami Pozarządowymi  

i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego; 

 Program osłonowy w zakresie dożywiania pn.: „Pomoc Gminy Puchaczów  

w zakresie dożywiania”; 

 „Program zdrowotny dla mieszkańców gminy Puchaczów”. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie realizuje program we współpracy  

z Ochotniczą Strażą Pożarną w Puchaczowie. POPŻ jest współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizacją partnerską o zasięgu regionalnym 

odpowiedzialną za przekazywanie żywności w Gminie Puchaczów Bank Żywności  

w Lublinie. Celem Programu jest udzielanie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych 

form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Do niedawna 

warunkiem skorzystania z pomocy był dochód nieprzekraczający 200% kryterium 

dochodowego, tj. 1056 zł dla osoby w rodzinie i 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej. 

Od 26.11.2020 r. nastąpiła istotna zmiana dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Programu z 200% do 220% kryterium 

określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie do pomocy żywnościowej 

uprawnia dochód: 

 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. 

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 Bank Żywności  

w Lublinie. W ramach Programu odbywają się warsztaty kulinarne i dietetyczne jako 

działalna towarzyszące.  

W 2020 roku rozdysponowano 14.144,20 kg żywności dla 290 osób (148 rodzin), 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na osobę przypadło 48,77 kg żywności. 

 

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 2020.  

 

Zadania zlecone gminy 

 

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 
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system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania  

z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej czy transportowej na terenie całego 

kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy 

prywatni.  

Z początkiem 2019 r. rozszerzona została dostępność KDR o wszystkich rodziców, 

którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci, niezależnie w jakim są one 

dzisiaj wieku. Karta wydawana jest bezterminowo i niezależnie od dochodów. 

W roku 2020 wydano 40 Kart dla 15. rodzin. W celu realizacji programu Ośrodek 

wydatkował kwotę 201,44 zł (obsługa zadania). Łącznie, od chwili wejścia w życie programu, 

w Gminie Puchaczów wydano 710 KDR dla 182. rodzin.  

 

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.  

 

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 w 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. Zespół 

działa na podstawie porozumień o współpracy zawartych pomiędzy Wójtem Gminy 

Puchaczów a dyrektorami lub kierownikami poszczególnych instytucji. Zadaniem Ośrodka 

jest zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i organizacyjnej Zespołu. Na koniec 

2020 r. skład Zespołu liczył 13 osób. 

W 2020 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie wpłynęło 19 

formularzy NK cz. A (niektóre NK dotyczyły tych samych rodzin). Niebieskie Karty zostały 

sporządzone przez przedstawicieli następujących instytucji:  

 18 – policja (KPP w Łęcznej); 

 1 –  oświata (Zespół Szkół w Puchaczowie). 

 

Łącznie w 2020 r. Zespół prowadził 20 procedur NK. W roku sprawozdawczym  GZI 

zakończył 14 procedur NK. W 2. 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. 
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W 2020 r. utworzono 13 grup roboczych do rozwiązania indywidualnych spraw  

w rodzinach. W okresie sprawozdawczym odbyły się 44 posiedzenia 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 odbyły się 4 

spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym jedno za pomocą zdalnych 

środków komunikacji z powodu Covid-19. 

Czynności w ramach procedury NK podejmowano zgodnie z aktualnymi 

rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

W roku 2020 na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

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

wydatkowano kwotę 742,99 zł. Środki w całości pochodziły z budżetu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Puchaczowie.  

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu zostało przedstawione odrębnie 

Radzie Gminy.  

 

Realizacja projektu „AKTYWNI. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie 

Puchaczów” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie od 1.01.2020 r. realizuje projekt  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 11, Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w partnerstwie 

Fundacją Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA w Lublinie oraz Polską Fundacją 

Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.  

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w regionie 

poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji  

i rehabilitacji społeczno-zawodowej.  

W 2020 r. do projektu przystąpiło 20 osób biernych zawodowo, 16 z nich ukończyło 

szkolenia z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, tj. 

pracownik biurowo-administracyjny i kucharz małej gastronomii. Ponadto wszyscy byli 

objęci pracą socjalną, wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, pośrednictwem pracy,  

w razie potrzeby wsparciem lekarza psychiatry, mentoringiem. Od 1.11.2020 r. 15. 

uczestników projektu realizują staże zawodowe. 

 

Program „Wspieraj Seniora”  

Program został uruchomiony w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 

Seniorów w październiku 2020 r. Polega na realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów – 

osób w wieku 70 lat i więcej, którzy z uwagi na stan epidemii wywołanej SARS-CoV-2 

zdecydują się na pozostanie w domu. W ramach programu została uruchomiona specjalna 

infolinia. Usługa polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki.  

W szczególnych przypadkach z programu mogą korzystać osoby poniżej 70 roku życia. 

Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Ośrodek 

realizował program samodzielnie.  

Podejmowane czynności w ramach Programu: 

 promocja projektu, przygotowanie i umieszczanie informacji dot. Programu na stronie 

internetowej OPS, UG Puchaczów, w gazecie lokalnej „Wieści z gminy”, 
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 przygotowanie informacji dot. pozyskiwania wolontariuszy, upowszechnianie 

informacji, 

 przyjmowanie oraz ewidencjonowanie zgłoszeń przychodzących zarówno w systemie 

CAS za pośrednictwem infolinii, jak i bezpośrednio do Ośrodka (obsługa systemu 

CAS i modułu Wspieraj Seniora), 

 kontakt z seniorami, wyjaśnianie zasad, warunków Programu, 

 weryfikacja zgłoszeń, ustalanie potrzeb, sporządzanie zakupów, dostarczanie ich do 

miejsca zamieszkania seniorów, rozliczanie kosztów zakupów, 

 pozostawanie w gotowości oraz dyspozycyjności poprzez pełnienie dyżurów 

telefonicznych, 

 dokumentowanie podejmowanych działań w ramach Programu, 

 składanie tygodniowych sprawozdań jednorazowych z realizacji Programu do MRiPS, 

 sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji Programu, 

 rozliczenie dotacji celowej. 

Na realizację Programu OPS otrzymał dotację od Wojewody Lubelskiego w wys. 

3550 zł, udział środków własnych 895,91 zł. W ramach Programu zrealizowano 8 usług. 

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.  

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. Ośrodek sporządził 9 wniosków, pism do Sądu, 

Prokuratury Rejonowej i Policji. 

 

Pracownicy socjalni w roku 2020 przeprowadzili łącznie 5 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 1.08.2020 r. - 31.10.2020 r. w ramach zawartego 

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. 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 2020 r. wsparciem objęto 4. mieszkańców gminy Puchaczów.  

 

Ponadto Ośrodek podjął współpracę z Centrum Psychiatrii i Terapii 

Środowiskowej w Łęcznej, z pomocy korzystało 5 osób. 

 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie 

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z nową jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej Powiatu Łęczyńskiego, która zainicjowała swą działalność w 2020 r.  

COM przeznaczony jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych 

potrzeb życiowych.  

COM zapewnia usługę pobytu dziennego dla 10. osób przez 6 godzin dziennie przez 7 

dni w tygodniu, oraz usługę pobytu całodobowego, z zapewnieniem wyżywiania dla 8. osób. 

Ośrodek zgłosił 5 osób do korzystania z usług Centrum, z czego zakwalifikowało się 4 

mieszkańców z gminy Puchaczów.  

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie współpracuje z powiatem Łęczyńskim  

w zakresie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.  

Program zapewnia usługę asystenta mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym 

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, np. załatwianie spraw urzędowych, 

dojazd na rehabilitację, korzystanie z dóbr kultury, sporządzanie zakupów. 2 osoby 

niepełnosprawne korzystające ze wsparcia OPS były objęte wsparciem w ramach usługi.   

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  
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w budżecie Ośrodka. Mimo to, zapewnienie wsparcia w formie usług opiekuńczych przy 

jednoczesnym wsparciu najbliższego środowiska, będzie zawsze korzystniejszą formą 

pomocy i znacznie tańszą 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, nawet w ramach umowy cywilnoprawnej prawnika  

i informatyka, którzy służyliby fachowym wsparciem zarówno podopiecznym Ośrodka, jak  

i pracownikom. Ponadto konieczny jest zakup dwóch komputerów przenośnych i jednego 

komputera stacjonarnego wraz  z oprogramowaniem (komputery z 2008 r.). Niezbędna jest 

wymiana kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników Ośrodka zasadne byłoby 

zainstalowanie systemu monitorującego wraz z usługą natychmiastowego powiadomienia  

o zaistniałym zagrożeniu.  

 

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/

