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Sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie 

za rok 2016

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 2016 r., poz. 930 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 współdzia-
łanie  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 634 zł, zwanej kryterium dochodowym,
zaś  osobie  w  rodzinie,  w  której  dochód  na  osobę  nie  przekracza  kwoty  kryterium
dochodowego, tj.  514 zł.  Zgodnie z ustawą kryteria  dochodowe podlegają weryfikacji  co  
3 lata (ostatnia zmiana nastąpiła w październiku 2015 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 sytuacjach,  w  których  pracownik  socjalny  stwierdza  marnotrawienie
środków finansowych lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, świadczenia
pomocowe Ośrodek realizuje w formie niepieniężnej. 

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 2016 r., poz. 930 
z późn. zm.), która określa zadania, formy świadczeń i zasady ich przyznawania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w roku 2016 podejmował także zadania
wynikające z innych ustaw, tj.:
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- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1390);

- ustawa z  dnia  19 sierpnia  1994 r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  (t.j.  Dz.  U.  
z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 
z późn. zm.);

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1518 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.
U. z 2016 r., poz. 162 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.).

Struktura zatrudnienia.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Puchaczowie według stanu na dzień 31.12.2016 r.

zatrudnionych było 12 pracowników na 9,2 etatu:
- kierownik,
- gł. księgowy (3/5 etatu),
- 4 pracowników socjalnych,
- asystent rodziny,
- 3  opiekunki  świadczące  usługi  opiekuńcze  w  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy  

(w zależności od potrzeb klientów),
- administrator,
- sprzątaczka (1/4 etatu).

Asystent  rodziny w 45,09 % był  finansowany ze środków pozyskanych  w ramach
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. 

Osoba  świadcząca  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi zatrudniona w ramach umowy cywilno-prawnej jest finansowana ze środków
zleconych.

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 uczestniczyli w następujących szkoleniach, warsztatach bądź kon-
ferencjach.:

 uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących rządowego programu „Rodzi-
na 500 plus” zorganizowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dn. 19.01.2016 r. (1 osoba);

 udział w konsultacjach społecznych na temat zagrożeń bezpieczeństwa na terenie gmi-
ny Puchaczów (opracowanie Mapy zagrożeń) zorganizowanych przez Komendę Po-
wiatową Policji w Łęcznej w dniu 8.02.2016 r. (2 osoby);
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 szkolenie pt.: „Wypalenie zawodowe jako zjawisko powszechne w grupie zawodowej
pracowników  pomocy  społecznej”  –  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Łęcznej, 20.05.2016 (2 osoby);

 wizyta studyjna na terenie miasta Brzeziny w ramach projektu „Ekonomia społeczna
– drogowskaz rozwoju społecznego”,  Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej,  23-
24.05.2016 (2 osoby). Ośrodek podpisał z ROPS Lublin Porozumienie o przystąpieniu
do  sieci  współpracy  utworzonej  w  ramach  projektu  pozakonkursowego  RPO  WL
współfinansowanego przez UE w ramach EFS pt.: „Ekonomia społeczna-drogowskaz
rozwoju społecznego”; 

 konferencja:  pn.:  „Funkcjonowanie  osób  z  niepełnosprawnością  w  Powiecie
Łęczyńskim” - Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, 16.06.2016
(2 osoby);

 konferencja  „Kromka  chleba  z  sercem”-  podsumowanie  Programu  Operacyjnego
Pomoc  Żywnościowa  2015  zorganizowanej  przez  Fundację  Bank  Żywności,
Wojewodę Lubelskiego, LUW, 22.06.2016 (1 osoba); 

 konferencja  podsumowująca  kampanię  „Razem  Przeciwko  Przemocy”  w  ramach
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – PCPR, MOPS, Zespół
Interdyscyplinarny w Łęcznej, 23.06.2016 (1 osoba);

 szkolenie  „Monitoring  sytuacji  dziecka  z  rodziny  zagrożonej  kryzysem  lub
przejawiającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych”  –
ROPS Lublin, 24.06.2016 (1 osoba); 

 udział  w  konferencji  pt.:  „Włączenie  społeczne  oraz  rewitalizacja  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-
2020”, Urząd Marszałkowski, 21.09.2016 r. (1 osoba);

 debata społeczna pt.: „Przemoc w rodzinie. Widziałem, słyszałem - reaguję!” – KPP 
w Łęcznej, 29.09.2016 (2 osoby);

 XI Forum Trzeźwości „Wdzięczni za trzeźwość” – Regionalne Centrum Trzeźwości
„Maksymilian” w Łęcznej, 7.10.2016 (1 osoba);

 szkolenie  „Komunikacja  werbalna  i  niewerbalna  -  wybrane  zagadnienie”-  PCPR
Łęczna, 18.10.2016 (2 osoby); 

 udział w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowanego przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej w dn. 23.10.2016 r. (1 osoba);

 szkolenie pt.: „Asertywność”, PCPR Łęczna, 25.10.2016 (3 osoby); 
 konferencja pt.: „Handel ludźmi – prawda czy mit?” – Lubelski Urząd Wojewódzki,

7.11.2016  (2  osoby).  Konferencję  zorganizowano  w  ramach  Europejskiego  Dnia
Walki z Handlem Ludźmi; 

 szkolenie „Pomoc osobom niepełnosprawnym doświadczającym przemocy”- Centrum
Pomocy  Interdyscyplinarnej  w  Lublinie,  cykl  szkoleń  w  dniach:  27.09.,  20.10.,
17.11.2016 (2 osoby);

 konferencja  pt.:  „Razem  przeciwko  przemocy  -  WSPARCIE  RODZINY”,  PCPR,
MOPS,  Zespół  Interdyscyplinarny  w  Łęcznej,  25.11.2016  (2  osoby).  Podczas
konferencji OPS w Puchaczowie prezentował działania podejmowane przez Ośrodek
na rzecz wsparcia rodziny zagrożonej i dotkniętej przemocą;

 seminarium  „Dotacja  dla  jst  na  tworzenie  i  utrzymanie  Klubów  Senior+  oraz
Dziennych Domów Senior+ - zmiany w Programie Wieloletnim „Senior-Wigor” na
lata 2015-2020 oraz inne działania w obszarze polityki senioralnej”, LCDK Impuls
Lublin, 8.12.2016 (2 osoby).
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Z  przedstawionych  powyżej  szkoleń  jedynie  jedno  było  odpłatne,  dotyczyło  programu
wieloletniego „Senior-Wigor”. Koszt szkolenia to 396 zł.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
W  roku  sprawozdawczym  pomocą  społeczną  w  postaci  świadczeń  pieniężnych  

i  niepieniężnych  objęto w gminie  130 rodzin (384 osoby w rodzinach).  Łącznie  z  pracą
socjalną  z  pomocy  skorzystały  282  rodziny (701  osób  w  rodzinach),  natomiast  pomocy
wyłącznie  w  formie  pracy  socjalnej  udzielono  152  rodzinom (317  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 rent,
emerytur, itp.

Najczęstszym powodem przyznania pomocy było:
 długotrwała lub ciężka choroba - 83, 
 ubóstwo - 76,
 bezrobocie - 60,
 niepełnosprawność - 55,
 bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzeniu  gospodarstwa

domowego - 40 rodzin, w tym rodziny niepełne - 20, rodziny wielodzietne 20,
 sieroctwo - 19,
 potrzeba ochrony macierzyństwa - 19 rodzin, w tym wielodzietność – 6 rodzin,
 alkoholizm - 15,
 sytuacja kryzysowa - 4,
 bezdomność – 2,
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 2.
 przemoc w rodzinie – 1.

W  większości  przypadków  podstawą  do  udzielenia  pomocy  było  równocześnie  kilka
przesłanek.

Budżet Ośrodka.
W  roku  2016  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Puchaczowie  na  realizację  zadań

wydatkował kwotę 782.292,63 zł, w tym:
 na zadania własne gminy – 772.722,03 zł;
 na zadania zlecone – 9.570,60 zł;

Z  dotacji  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  własnych,  Ośrodek  wydatkował  kwotę
251.485,91 zł, z czego:

 na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020 – kwotę 34.000 zł;

 na realizację zasiłków okresowych – kwotę 39.506,68 zł;
 na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę 5.070,48 zł;
 na realizację zasiłków stałych – kwotę 56.338,75 zł;
 na utrzymanie Ośrodka – kwotę 98.570 zł.

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

rok 2016 - 35.460,76 zł (w tym 18.000 zł dotacja, 17.460,76 zł środki własne).
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Zadania własne gminy.
1. Udzielanie  schronienia  oraz  niezbędnego  ubrania  osobom tego  pozbawionym  

z terenu gminy. 
W  związku  z  tym,  że  gmina  ma  obowiązek  zapewnić  schronienie  osobom  tego
pozbawionym,  Ośrodek  jest  zobowiązany  do pokrywania  kosztów pobytu  naszych
mieszkańców  (bądź  byłych  mieszkańców,  posiadających  ostatnie  miejsce
zameldowania na terenie gminy Puchaczów) w schroniskach i noclegowniach. W roku
2016  decyzją  administracyjną  na  okres  zimowy  skierowano  2  osoby  bezdomne  
(w tym 1 posiadająca ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Łęcznej, koszty
pobytu  poniósł  MOPS  Łęczna) do  Ośrodka  Pomocy  Bliźniemu  MARKOT  -
Stowarzyszenie MONAR w Chełmie. Miesięczny koszt pobytu w schronisku wynosi:

 schronienie 13 zł/doba,
 posiłek 6 zł/doba.

Łączna wydatkowana kwota w 2016 r. - 1480 zł.

2. Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci.
Od  dwóch  lat  obowiązuje  wieloletni  program  wspierania  finansowego  gmin  
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Program był  realizowany zgodnie z umową w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  
z  budżetu  państwa  na  dofinansowanie  zadania  własnego  gminy,  zawartą  
z Wojewodą Lubelskim. 

Rada Gminy Puchaczów w dniu 28.01.2014 r.  podjęła  uchwałę  w sprawie:
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania
pomocy  w  formie  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności,  oraz
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielanie w formie posiłku albo
świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Kryterium zostało podwyższone
do 150 %, tj. 771 zł dla osoby w rodzinie, 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Ponadto Rada Gminy przyjęła program osłonowy w zakresie dożywiania pt.: „Pomoc
gminy  Puchaczów  w  zakresie  dożywiania”  na  lata  2014-2020,  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 2016 r.  skorzystało  19 dzieci na  kwotę
7.739,37 zł.
Na  realizację  programu  przeznaczono  w  gminie  Puchaczów  w  2016  r.  ogółem
56.842,78 zł, z czego środki własne gminy wynosiły 22.842,78 zł, a dotacja z budżetu
państwa 34.000 zł.
Środki wydatkowano w sposób następujący:

 posiłki dla 122 osób (120 dzieci w placówkach oświatowych, 2 osoby dorosłe
w tym 1 w schronisku dla bezdomnych); wydano 14.780 posiłków na kwotę
35.903,41 zł 

 zasiłki celowe na żywność - 44 rodziny na kwotę 13.200 zł.

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 
Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do
pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe
(634  dla  osoby samotnej  i  514  zł  dla  osoby w rodzinie)  i  stanowi  dochód,  bądź
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uzupełnienie  dochodu  tych  osób  do  kryterium  ustawowego.  Świadczenie  to  jest
zadaniem własnym gminy, na które Ośrodek otrzymuje dotację z budżetu państwa.  
W roku 2016 Ośrodek wypłacał zasiłki stałe 10 osobom (9 samotnie gospodarujących,
1 osoba pozostająca w rodzinie). Łączna kwota poniesiona na ten cel to 56.338,75 zł
(wypłacono łącznie 109 świadczeń).

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 2016 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy  39 osobom,
(łącznie 126 świadczeń), w tym z powodu:

 bezrobocia: 31 osobom,
 niepełnosprawności: 4 osobom,
 długotrwałej choroby: 4 osobom,

Łączna kwota świadczeń to 39.507 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 2016 Ośrodek przyznał zasiłki celowe 90 rodzinom (239 osób w rodzinach),
na  łączną  kwotę  67.410 zł. W  szczególnie  trudnych  i  uzasadnionych  sytuacjach,
rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe przyznawane są specjalne
zasiłki celowe. 

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  3 świadczenia (w formie rzeczowej) na ten cel
osobie, która straciła dom w wyniki pożaru w łącznej w kwocie 817,27 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 ośrodka wsparcia, 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.
Efektywność  działań  podejmowanych  przez  pracowników  socjalnych  jest  trudno
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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  skorzystały  282
rodziny (701  osób  w  rodzinach),  natomiast  pomocy  wyłącznie  w  formie  pracy
socjalnej (bez świadczeń pieniężnych i niepieniężnych) udzielono 152 rodzinom (317
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. 
W 2016 r. Ośrodek zatrudniał 3 opiekunki na umowę o pracę w niepełnym wymiarze
czasu  pracy,  oraz  1  opiekunkę  na  umowę  zlecenie  (1.06-31.08.2016),  świadczące
usługi  opiekuńcze  u  8 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 –  50.590.89 zł. Wpłaty od klientów za świadczone usługi opiekuńcze
wyniosły 8.754,20 zł.

10. Kierowanie  do  domu  pomocy  społecznej  i  ponoszenie  odpłatności  za  pobyt
mieszkańca w domu.
W roku 2016 nie wydano decyzji kierującej do domu pomocy społecznej. 
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11. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
W  roku  2016  Ośrodek  opłacał  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  10  osób
pobierających  zasiłki  stałe.  Opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  jest
zadaniem własnym, na które Ośrodek otrzymuje dotację. Łącznie wydatkowana kwota
na ten cel to 5.070,48 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  Ośrodek  wydał  2  decyzje potwierdzające
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez
okres 90 dni.

13. Kierowanie osób wymagających pomocy i opieki do ośrodka wsparcia. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Puchaczowie w roku 2016 przeprowadzał wywiady
środowiskowe  i  przygotowywał  niezbędne  dokumenty  w  celu  kierowania  osób  
z  zaburzeniami  psychicznymi  (osoby  chore  psychiczne,  osoby  upośledzone
umysłowo) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej – ośrodka wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku sprawozdawczym w zajęciach ośrodka
wsparcia uczestniczyło 4 mieszkańców gminy Puchaczów. Rada Gminy Puchaczów
podjęła  uchwałę  Nr  XIX/126/16  z  dnia  20.05.2016  r.  w  sprawie  porozumienia  
o  powierzeniu  Gminie  Łęczna  zadań  w  zakresie  świadczenia  usług  dla  osób  
z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Puchaczów przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Łęcznej. 

14. Dzienny  Dom  „Senior-WIGOR”  w  Bogdance  –  jako  ośrodek  wsparcia  dla
seniorów.
Dzienny  Dom „Senior-WIGOR” w Bogdance  powstał  dzięki  znacznemu  wsparciu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego
„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca
2015 r.  w sprawie  ustanowienia  programu wieloletniego  „Senior-WIGOR” na  lata
2015-2020). Gmina Puchaczów wzięła udział w Module I konkursu ogłoszonym przez
MRPiPS – utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjono-
wania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. Gmina Puchaczów – jako jedna z 49
jednostek samorządu terytorialnego w kraju, a jedyna w województwie lubelskim -
otrzymała dotację na realizację projektu pt.: „Puchaczowska Akademia Aktywnego Se-
niora 60+”. w kwocie 241.183,15 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń po
byłej szkole w Bogdance oraz wyposażenie. Trwałość projektu wynosi 3 lata.
Celem Programu „Senior-WIGOR” jest w szczególności:
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 samopomoco-

wych, 
5) zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej. 
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Bogdance, na podstawie uchwały nr XXVI/163/16
Rady Gminy Puchaczów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie:  uchwalenia statutu
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Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie, funkcjonuje w strukturach organizacyj-
nych Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie.   
Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny. Wysokość opłat ustalana jest w drodze in-
dywidualnych  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 pono-
szenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bogdance.
Głównym zadaniem Ośrodka w 2016 r. była rekrutacja uczestników do placówki (do
31.12.2016  r.  zrekrutowano  23  osoby),  przygotowanie  niezbędnej  dokumentacji,  
w tym projektów uchwał, regulaminów, ogólna koncepcja funkcjonowania Domu, itp.,
współpraca z Referatem Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy. W dniu 30.12.2016 r.
odbyło  się  pierwsze  inauguracyjne  spotkanie z  seniorami  w  nowo  utworzonym
ośrodku.  
W bieżącym roku gmina podjęła działania w kierunku otrzymania dotacji na bieżące
funkcjonowanie Domu (wniosek złożono w dn. 13.03.2017 r.). W roku 2017 możliwe
jest  uzyskanie  dofinansowania  z  Ministerstwa  do  kwoty  300  zł  miesięcznie  na
utrzymanie jednego miejsca. 

15. Świadczenie usług asystenta rodziny. 
Realizując  zadania  wynikające  z  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy
zastępczej  w  2016  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
2015. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 45,09 % poniesionych kosztów, tj.
17.460,76 zł, środki własne to kwota 18.000 zł. Łączny koszt to 35.460,76 zł.
Asystenturą  rodziny  objęto  łącznie  16  rodzin.  Wprowadzenie  asystenta  rodziny
przyniosło wymierne efekty w ogólnym funkcjonowaniu większości tych rodzin. 
W  roku  sprawozdawczym  gmina  nie  współfinansowała  kosztów  pobytu  
w  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  (żadne  dziecko  nie  przebywało  w  placówce
opiekuńczo-wychowawczej). Natomiast poniesiono koszty związane z finansowaniem
pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych, tj. 9.832,03 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.
W roku 2014 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Puchaczowie  opracował  Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2015-2020, którą
przyjęła Rada Gminy Puchaczów uchwałą Nr V/44/15 w dniu 26.01.2015 r. Strategia
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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  działań  zaplanowano  utworzenie  dziennego  domu  pobytu  dla  osób
starszych, co  uwzględniono sporządzając wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i  Polityki  Społecznej  o  środki  na  utworzenie  Dziennego  Domu  „Senior-Wigor”  
w Bogdance.  

18. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
W roku 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Puchaczowie przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020, który  jest  współfinansowany  z  Europejskiego  Funduszu  Najbardziej
Potrzebującym  w  Podprogramie  2015  (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 951 zł, a dla osoby w rodzinie 771 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.  Zgodnie  z  wytycznymi  artykuły
spożywcze przekazywane są formie paczek żywnościowych, które obejmują zestaw co
najmniej  6  rodzajów  artykułów  spożywczych.  Organizacją  partnerską  o  zasięgu
regionalnym odpowiedzialną za przekazywanie żywności poszczególnym gminom jest
Fundacja  Bank Żywności  w Lublinie.  Na poziomie  gminy Puchaczów organizacją
partnerską odpowiedzialną za współpracę z Bankiem Żywności jest Ochotnicza Straż
Pożarna w Puchaczowie. 
W roku sprawozdawczym rozdysponowano  7961,66 kg żywności dla 259 osób (83
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  jej  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 2016. 
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Zadania zlecone gminy.
1. Karta Dużej Rodziny. 

W roku 2016 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 2016 wydano  45 kart dla 8 rodzin.  W celu realizacji  programu Ośrodek
wydatkował kwotę  120,60 zł (obsługa zadania). Łącznie, od chwili wejścia w życie
programu, w gminie Puchaczów wydano 372 KDR dla 68 rodzin. 

2. Organizowanie  i  świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W  roku  sprawozdawczym  Ośrodek  obejmował  1  osobę (dziecko  z  Zespołem
Aspergera – spektrum autyzmu) specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Świadczenie to jest zadaniem
zleconym  gminie  i  finansowane  ze  środków  zleconych.  Na  realizację  zadania
wydatkowano  kwotę  9450 zł.  W  celu  realizacji  zadania  zatrudniono  psychologa  
w  ramach  umowy  cywilno-prawnej  (umowa  zlecenie).  Usługi  były  realizowane
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22.09.2005  r.  
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

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 (Dz.  U.  Woj.
Lubelskiego  z  dnia  18.05.2012  r.,  poz.  1697).  W  gminie  Puchaczów  Gminny  Zespół
Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Nr 29/12 Wójta Gminy Puchaczów z dnia
4 czerwca 2012 r. W roku sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zespołu
Interdyscyplinarnego.  Zespół  liczy  nadal  13  osób,  składa  się  z  przedstawicieli  instytucji  
i  podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny.  Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie
obsługi  technicznej,  administracyjnej  i  organizacyjnej  Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego. W roku 2017 zostanie powołany Zespół na kolejną kadencję. 

W 2016 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie wpłynęło  12
formularzy NK cz. A. Natomiast Zespół objął procedurą NK  8 rodzin  (1 procedura była
wszczęta w 2015 r., w 2 przypadkach nie powołano grupy roboczej, 1 NK została przesłana
tylko  w  celach  informacyjnych).  NK  zostały  sporządzone  przez  przedstawicieli
następujących instytucji: 

 8 – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej,
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 2 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie,
 1 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
 1 – Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Milejowie (przekazanie).

W 2016 r. GZI zakończył 14 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 9 sytuacjach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań, np. nie stwierdzono
przemocy rodzinie, sprawy około rozwodowe, konflikty na tle majątkowym.

Łącznie w roku 2016 Zespół prowadził 22 procedury NK.

W 2016  r.  utworzono  8  grup  roboczych do  rozwiązania  indywidualnych  spraw  
w  rodzinach.  W  okresie  sprawozdawczym  odbyło  się  79  posiedzeń  grup  roboczych.  
W  spotkaniach  grup  średnio  uczestniczyło  4/5  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  kwartalnych  spotkaniach  GZI
uczestniczyło średnio 10 osób.

W roku 2016 na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2016  –  2020  ogółem
wydatkowano  kwotę  624,02 zł.  Środki  w całości  pochodziły  z  budżetu  Ośrodka Pomocy
Społecznej w Puchaczowie.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu zostało przedstawione odrębnie Ra-
dzie  Gminy,  natomiast  z  działalności  Gminnego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  
w Puchaczowie Wójtowi Gminy.

Akcje i programy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach 23.11 - 30.12.2016 r. organizował zbiórkę da-

rów  w  ramach 24  Ogólnopolskiej  Akcji  Charytatywnej  „Pomóż  Dzieciom  Przetrwać
Zimę - 2016”.  Zbiórkę przeprowadzono w siedzibie ośrodka, Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym  w  Ostrówku  wraz  z  Przedszkolem  w  Ciechankach  i  Szkołą  Filialną  
w Zawadowie i w 7 placówkach handlowych na terenie gminy. W ramach akcji prowadzonej
przez Sztab Nr 373 działający w Ośrodku udało się zebrać 111,99 kg żywności długotermino-
wej (m.in. mąka, makaron, cukier, itp.), 9,75 kg słodyczy, 19,5 kg zabawek, 4,19 kg książek,
artykułów szkolnych i piśmienniczych, 7 kg środków czystości i higieny osobistej, odzież i
obuwie 77,50 kg. Łączna ilość zebranych darów to 229,93 kg.
Zgromadzone dary przekazano w okresie świątecznym 39 rodzinom z dziećmi (w tym 108
dzieci) najbardziej potrzebującym z terenu gminy Puchaczów.

Ponadto  we  współpracy  z  Urzędem  Gminy  i  Szkolnym  Klubem  Wolontariatu
zorganizowano Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w Gimnazjum w Puchaczowie.
Biletem wstępu była  trwała żywność,  słodycze,  oraz zabawki.  Udało  się  zebrać  88,37 kg
żywności, 3,17 kg słodyczy oraz 0,5 kg zabawek, które przekazano rodzinom najbardziej
potrzebującym.

Embargo rosyjskie.
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  i  Urząd  Gminy  w  Puchaczowie  nawiązał  współpracę  
z  Agencją  Rynku  Rolnego  w  Warszawie.  W  ramach  programu  „Warunki  uczestnictwa
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organizacji  charytatywnych,  innych  jednostek  organizacyjnych  lub  osób  fizycznych  
w mechanizmie administrowania rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych
do sprzedaży” mieszkańcy gminy otrzymali  49.104 kg jabłek objętych embargo rosyjskim.
Otrzymane  w  ramach  bezpłatnej  dystrybucji  owoce  przeznaczone  były  do  spożycia  
i  stanowiły  uzupełnienie  ilości  normalnie  kupowanych.  Ilość  przekazanych  jabłek  była
uzależniona od liczby osób w rodzinie. 

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. 

W  ubiegłym  roku  pracownicy  socjalni  podejmowali  także  szereg  działań  wobec  
3 osób, klientów pomocy społecznej, którzy otrzymali od gminy lokale socjalne (kontenery).
Osoby  te,  z  uwagi  na  liczne  problemy  osobowościowe,  uzależnienia,  zagrożenie
bezdomnością,  itp.  nie  są  w  stanie  samodzielnie  zabezpieczyć  swoich  potrzeb,  by  żyć  
i mieszkać w godnych warunkach. Udzielenie klientom pomocy mieszkaniowej, zwłaszcza  
w okresie zimowym być może uchroniło ich od utraty zdrowia lub życia.  Klienci są stale
monitorowani,  zobowiązywani  do  dbania  o  czystość  i  ład  w  miejscu  zamieszkania,
ponoszenia opłat. 

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.  W  roku  sprawozdawczym  pracownicy  socjalni
złożyli 8 wniosków o leczenie odwykowe do GKPiRPA w Łęcznej.

Pracownicy socjalni w roku 2016 przeprowadzili łącznie  25 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 z  dnia  4 kwietnia  2014 r.  
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162), oraz specjalnego
zasiłku  opiekuńczego  na  podstawie  ustawy z  dnia  28  listopada  2013  r.  o  świadczeniach
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.).

Pracownicy  socjalni  w  sytuacji  powzięcia  informacji,  iż  członek  rodziny  doznaje
przemocy w rodzinie, wszczynali procedurę Niebieskiej Karty sporządzając formularz NK cz.
A i przekazując go do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. W roku sprawozdawczym
OPS wszczął 2 procedury NK. Ponadto, w ramach współpracy z GZI oraz realizując zadania
ustawowe  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  pracownicy  socjalni
uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach grup roboczych, oraz przygotowywali kwartalne
spotkania Zespołu.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Puchaczowie  współpracuje  także  z  Powiatowym
Urzędem Pracy w Łęcznej.  W dniu 24 lutego 2016 roku OPS zawarł z PUP Porozumienie  
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o współpracy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Celem PAI jest pomoc
osobom bezrobotnym, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu
przebywania  bez  zatrudnienia,  często  połączonego  z  brakiem  kwalifikacji,
niewystarczającymi  kompetencjami  i  deficytami  utrudniającymi  funkcjonowanie  
w  środowisku  pracy.  Program  zakładał  przywrócenie  osób  bezrobotnych  na  rynek  pracy
poprzez przygotowanie ich do lepszego radzenia sobie i utrwalenia pożądanych i potrzebnych
na rynku pracy nawyków. Program obejmował: 

 aktywizację zawodową osób bezrobotnych w formie  prac społecznie użytecznych -
zorganizowaną przez PUP oraz gminę Puchaczów; 

 integrację społeczną osób bezrobotnych, realizowaną w formie działań takich jak: in-
dywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne,  grupowe zajęcia warsztatowe -
zorganizowaną przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych na zlecenie
PUP .

PAI realizowano w okresie:  1.05 - 30.06.2016 r. W ramach Programu objęto  wsparciem  
4 osoby bezrobotne, które spełniały łącznie następujące warunki:

- korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, 
- PUP ustalił dla nich III profil pomocy,
- w szczególności realizujące kontrakt socjalny.

Uczestnicy  PAI  ukończyli  zajęcia  szkoleniowe w wymiarze  80  godzin,  w tym 72
godz. zajęć grupowych oraz 8 godz. zajęć indywidualnych. Szkolenia obejmowały: doradztwo
zawodowe  indywidualne,  wsparcie  psychologiczne  indywidualne,  zajęcia  warsztatowe
grupowe. Szkolenia sfinansował Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej z Funduszu Pracy.

We  współpracy  Ośrodka  i  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Łęcznej
skierowano  5  dzieci  z  gminy  Puchaczów na  kolonie  letnie  organizowane  
w Rzucewie/woj. pomorskie w okresie 16.08 - 27.08.2016 r.  Kolonie były bezpłatne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie - w ramach zawartego dniu 13.11.2014 r.
z  Łęczyńskim  Stowarzyszeniem  Inicjatyw  Społecznych  Porozumienia  o  współpracy
partnerskiej  na  rzecz  ochrony  zdrowia  psychicznego  w  powiecie  łęczyńskim -  w  roku
sprawozdawczym  współpracował  z  organizacją  i  podmiotami  wchodzącymi  w  skład
Porozumienia  na  rzecz  szeroko  rozumianej  ochrony  zdrowia  psychicznego  mieszkańców
naszego powiatu. 

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.
Komisja wydaje opinie dot. sytuacji życiowej osób starających się o mieszkanie z zasobów
gminnych. 

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. 

Szczegółowe informacje o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej są dostępne na
stronie internetowej www.opspuchaczow.pl

sporz. Ewa Kaźmierczak
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