
                Sprawozdanie z działalności OPS w Praszce za 2012 r. 

 

1 
 

Załącznik do uchwały Nr 277/XXXIII/2013 
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27-08-2013 r. 

 
 

WSTĘP 
 

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce realizuje swoje zadania  w 
oparciu o następujące ustawy: 
- ustawę o pomocy społecznej; 
- ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
- ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii; 
- ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
- ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
- ustawę o świadczeniach rodzinnych; 
- ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 
- ustawę o dodatkach mieszkaniowych; 
- ustawę o ochronie zdrowia psychicznego; 
- ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Praszce  realizując zadania ww. ustawy o pomocy 
społecznej w 2012 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej 
następującej liczbie osób: 

• 226 rodzinom; 

• w rodzinach tych żyło łącznie 492 osób. 

 
 

I.  WYKAZ KADRY 
 
Utworzenie i  utrzymywanie  Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z Art. 17 
ust 18 Ustawy o pomocy społecznej. W OPS w Praszce, w roku sprawozdawczym 
zatrudnionych ogółem były 22 osoby 

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy 
Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z Art. 110 ust. 11 Ustawy jw. 
Ośrodek zatrudnia pracowników  socjalnych  proporcjonalnie  do liczby ludności gminy w 
stosunku 
jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. 

W roku 2012 zatrudnionych było 7 pracowników socjalnych, w tym 6 świadczących 
pomoc w formie pracy socjalnej, przeprowadzających wywiady środowiskowe w     
środowisku zamieszkania.  

Nasza jednostka zatrudnia również Asystenta do pracy z rodziną i opiekunki domowe, 
które realizują w terenie usługi opiekuńcze. 
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Strukturę wspomnianego zatrudnienia przedstawia poniższa tabela. 
 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej: 

 

 
2012 

Kierownik: 1 
Zastępca kierownika (specjalista pracy socjalnej) 1 
Pracownicy socjalni 7 
 
w tym 

Starszy specjalista pracy socjalnej --- 
Specjalista pracy socjalnej 4 
Starszy pracownik socjalny 1 
Pracownik socjalny 2 

Asystent rodziny 1 (współfinansowany            
ze środków MPiPS) 

Kierownik usług opiekuńczych 1 
Usługi opiekuńcze 8 
Usługi opiekuńcze i usługi specjalne (umowa zlecenie) 2 
Radca prawny (umowa zlecenie) 1 
Asystent koordynatora POKL (umowa zlecenie) 1 (finansowany  

ze środków EFS) 
Ogółem: 18 (umowa o pracę)  

i 4 (umowa zlecenie) 
 
 

II.   ZAGADNIENIA WST ĘPNE 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce realizował w roku 2012 zadania wynikające                        

z art. 17 ust 1-2 oraz 18 ust.1-2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
Nr  175 poz.   1362  z  2009 r.  z późn. zm.),   art. 176  Ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), 
Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2258), Ustawę z dnia 29 lipca 2005r.                           
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493), ustawy z dnia 28 
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2006 Nr 139, poz. 992) oraz ustawy                   
z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012, poz. 
1228). 

Podstawą działania były również akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej,     
a w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie 
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 25 poz. 
185), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U Nr 189 poz. 1598), Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U z 2012, poz.823) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie 
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domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.                 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99 poz.1001 z 2004 r. z późn. 
zm.), Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U Nr 111 poz. 
535 z 1994 r. z późn. zm.). 
 

III.   ZADANIA WŁASNE: 
 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy                              
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; 
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym; 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
- przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych; 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych                          
w wyniku zdarzenia losowego; 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości 
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia; 
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje                      
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, 
ojcem lub rodzeństwem; 
- praca socjalna, 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 
zamieszkania,  
- dożywianie dzieci; 
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 
gminy w tym domu; 
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z ZK, 
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również 
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 
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wynagrodzenia pracowników. 
 

IV.  ZADANIA WŁASNE GMINY O CHARAKTERZE FAKULTATYWNYM: 
 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia                 
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
- współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 
zawodowego i o szkoleniach. 
 

V. ZADANIA ZLECONE: 
 

Zgodnie z art. 18 Ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną; 
-  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia; 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku                 
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w Art. 5a; 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i 
niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 
terytorium RP; 
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 
 

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy było ubóstwo. Ten 
problem, jako dominujący zgłosiło 119 rodzin. Problem ubóstwa jest zawsze związany 
nierozerwalnie z bezrobociem. Do działań, jakie OPS podejmuje w zakresie łagodzenia 
skutków bezrobocia, należy dołączyć działania związane z dożywianiem najbiedniejszych 
mieszkańców naszej gminy w ramach wspomnianej ustawy o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niewątpliwie pomoc w formie 
obiadów w szkole czy talonu do sklepu nie rozwiązuje problemu głodu, ale dopóki nie można 
skutecznie go rozwiązać znacznie łagodzi.  

Kolejnym powodem korzystania z pomocy było bezrobocie, ten problem, jako 
dominujący zgłosiło 94 rodzin. Brak miejsc pracy powoduje, że często jedynym źródłem 
dochodu tych osób, czy rodzin są świadczenia rodzinne oraz zasiłki otrzymywane z Ośrodka 
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Pomocy Społecznej. Długotrwałe pozostawanie bez pracy, powoduje uzależnienie rodzin od 
pomocy Ośrodka, to z kolei rodzi bierność i minimalizuje potrzeby. W 2012 roku zjawisko to 
obserwuje się częściej u osób starszych, chorych lub postrzeganych przez środowisko, jako 
niezaradne, często są to osoby opóźnione intelektualnie, którym trudno odnaleźć się                       
w obecnej rzeczywistości. Obok tych osób spotykane są coraz częściej osoby młode 
wykazujące coraz większą aktywność w poszukiwaniu pracy w tym za granicą. 

Problemem, dość dużym, jest bezradność. W 2012r. występował on, jako dominujący 
w 24 rodzinach i dotknął 90 osób. W stosunku do tych osób podejmowane są różnego rodzaju 
działania, przede wszystkim sporządzany jest kontrakt socjalny, który ma na celu określenie 
zadań, sposobu ich realizacji, zarówno po stronie klienta, jak i pracownika socjalnego. 

Kolejnym problemem, co do wielkości występowania była w 2012r. długotrwała i 
ciężka choroba. Ten problem, jako dominujący zgłaszany był przez 105 rodzin. Pracownicy 
socjalni często obserwują, że osoby bezrobotne i ubogie nie mają funduszy na leczenie, 
zgłaszają się często do lekarza, kiedy choroba przechodzi w stan przewlekły, wówczas 
leczenie jest bardziej kosztowne i długotrwałe. Brak funduszy uniemożliwia systematyczne 
przyjmowanie leków. Często jest to dramat rodzin i osób, które stoją przed wyborem, na co 
wydać skromne fundusze. 

Kolejnymi problemami w rodzinie, podanymi według wielkości ich występowania 
były: 
- niepełnosprawność – problem, jako dominujący zgłosiło 85 rodzin, 
- potrzeba ochrony macierzyństwa – problem, jako dominujący zgłosiło 14 rodzin, 
- alkoholizm – problem, jako dominujący zgłosiło 27 rodzin, 
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego – problem, jako dominujący zgłosiło 12 rodzin. 

Bardzo poważnym problemem jest alkoholizm. Problem ten pracownicy OPS próbują 
rozwiązać przy współpracy z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Jest to zadanie trudne, gdyż od lat obserwuje się, że rodziny, w których 
występuje alkoholizm zgłaszają się zbyt późno, kiedy choroba alkoholowa jest w stadium 
zaawansowanym. Występujące przypadki częstego picia alkoholu są bagatelizowane, rodziny 
nie chcą o tym mówić, twierdząc, że same sobie z tym poradzą. 
 
 

VI.   ASYSTENT RODZINY 
 

Asystentura rodzin w OPS Praszka realizowana jest od 1 marca 2012 roku  zaraz po 
wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej / Dz.U.2011 Nr 149, poz.887 /. 

Asystent rodzinny na początku działalności pracował z 3 rodzinami 
wieloproblemowymi w ramach umowy zlecenia. Dzięki pozyskaniu środków z dotacji 
rządowych od 1 lipca 2012 roku  w OPS Praszka został utworzony etat asystenta rodzinnego, 
wspófinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  
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Do głównych zadań Asystenta rodziny należy: 
- prowadzenie  działalność socjalno-terapeutycznej, 
- informowanie o przysługujących prawach i możliwościach rodziny, 
- pomaganie klientowi w realizacji zaległych spraw urzędowych, wywiązywania się                         
z oczekiwań wobec innych instytucji poprzez towarzyszenie, pomoc w napisaniu 
dokumentów, informowanie o procedurach administracyjnych, 
- jest łącznikiem pomiędzy klientem a specjalistami różnych dziedzin życia, 
- motywowanie klienta do podjęcia różnego rodzaju terapii oraz motywowanie do 
podnoszenia kwalifikacji i aktywności zawodowej klienta. 
- zachęcenie do skorzystania z innych narzędzi społecznej integracji poprzez poinformowanie 
o nich,  
- prowadzenie edukacji w zakresie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, 
- wspomaganie w pracach na rzecz domu i rodziny /remonty, usługi/, 
 

Praca asystenta jest wielofunkcyjna począwszy od funkcji wsparcia psychiczno-
emocjonalnego poprzez funkcję monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, 
wychowawczą, oraz koordynującą wszelkie działania skierowane na rodzinę. 
 

VII.  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE 

 
Od 28 lutego 2011r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół 

Interdyscyplinarny, w skład którego weszli przedstawiciele oświaty, policji, sądu, 
prokuratury, służby zdrowia oraz pracownicy socjalni. Głównym celem Zespołu jest pomoc 
ofiarom przemocy. Pomoc ta jest realizowana zgodnie z Uchwałą Nr  61/VIII/2011 Rady 
Miejskiej z dnia 06 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W roku 2012 Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny odbył cztery spotkania, których celem było zapoznanie się z problemami 
rodzin, w których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty odnośnie podejrzenia występowania 
przemocy w tych rodzinach. W minionym roku wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w 16 
rodzinach, w których wystąpiło podejrzenie przemocy domowej. 

 
 

VIII.  ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY REALIZACJ Ę PROGRAMU ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO DLA GMINY PRASZKA NA LATA 2012 - 2015 

 
W dniu 7 maja 2012 roku Rada Miasta w Praszce przyjęła uchwałą nr 157/XVIII/2012 

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015., zawierający 
określenia priorytetów, celów, kierunków w polityce zdrowotnej Gminy Praszka.  

Głównym celem programu jest promocja zdrowia, zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym oraz pomoc niezbędna do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.  
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Zespół koordynujący realizację programu spotkał się w 2012r. cztery razy.  
W trakcie tych spotkań ww. Zespół opracował i wdrożył w życie Gminny Program 

Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Praszka. W ramach ww. Programu udzielana była 
pomoc w zakresie zdrowia psychicznego poprzez rozmowy w punkcie konsultacyjno – 
informacyjnym, działającym w Centrum Profilaktyki, w którym osoby potrzebujące mogły 
uzyskać pomoc od min. członków  Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W ww. Centrum działają również grupy samopomocowe Al. – Anon, AA, 
grupa wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce udzielał wsparcia w zakresie pomocy 
społecznej w 2012 roku 234 rodzinom, w tym w 43 rodzinom dotkniętym problemem 
alkoholowym oraz 18 osobom z zaburzeniami psychicznymi. Dla tych osób i rodzin 
stosowane są formy pomocy w postaci: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków 
celowych i specjalnych celowych, pomoc w postaci gorącego posiłku, świadczenia pieniężne 
na zakup żywności, opłacenie noclegowni, praca socjalna, pomoc prawna i usługi opiekuńcze. 

 
IX.   PROJEKT SYSTEMOWY „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO 

- ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE PRASZKA – FENIX” 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce w roku 2012 realizował projekt pn. "Program 

aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Praszka - FENIX" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1).  

W ramach powyższego projektu otrzymano 89,5% dofinansowania programu, tj. 
97 943,64 zł, wkład własny wyniósł 10,5%, tj. 11 490,60 zł. Całość zadania wyniosła 
109 434,24 zł. 

Projekt ten skierowany był dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i nie 
pracujących, będących długotrwałymi klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. 

W projekcie wzięło udział 5 kobiet i 3 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym bezrobotnych, bądź nieaktywnych 
zawodowo z terenu gminy Praszka. Uczestnicy uzyskali wsparcie w zależności od potrzeb           
i predyspozycji. Rezultatem projektu było zawarcie 8 kontraktów socjalnych. Uczestnicy 
projektu w 2012 r. dzięki Programowi Operacyjnemu  Kapitał Ludzki i środkom finansowym 
z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymali możliwość skorzystania z kompleksowego 
programu szkoleniowo - doradczego obejmującego kursy: 
- Autopromocja 
- Pszczelarstwo 
- Stylizacja paznokci 
- Kurs kosmetyki upiększającej i pielęgnacyjnej 
- Pracownik pielęgnacji zieleni 
- Radzenie sobie ze stresem i agresją  
oraz konsultacje psychologiczne dla uczestników Projektu. 
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We wrześniu Beneficjenci wzięli również udział w wyjeździe integracyjno – 
edukacyjnym w Zakopanem, w czasie którego odbyły się zajęcia pt.” Asertywność – sztuka 
mówienia nie”. 

X.  PROJEKT MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P N. 
PRZEMOC TO NIEMOC! ZWYCIEZCA – TEN, KO NA DRODZE PE ŁNEJ 
KOLCÓW POTRAFI WYHODOWA Ć RÓŻĘ” 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce po raz drugi otrzymał dotację na realizację 

projektu pn. Wpieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania 
Przemocy w  Rodzinie. W ramach dofinansowania otrzymaliśmy 20 000,00 zł dotacji, 
natomiast całość zadania wyniosła 25 000,00 zł (5 000,00 zł – wkład własny). 

Projekt rozpoczęty został festynem rodzinnym ,,Przemoc to niemoc! Zwycięzca – ten, 
kto na drodze pełnej kolców potrafi  wyhodować różę” podczas którego przekazane zostały 
informacje o naszych zamierzeniach i formach ich realizacji. Festyn jako punkt startowy dał 
nam możliwość atrakcyjnego przekazania informacji o realizowanym programie. Zabawa na 
świeżym powietrzu pozwoliła na integrację rodzin, wzmocnienie ich więzi oraz na spędzenie 
wolnego czasu w interesujący i atrakcyjny sposób. 

Środki z dofinansowania pozwoliły na zaproszenie grupy rycerzy, rzymian, 
gladiatorów oraz legionistów, które pomogły nam w atrakcyjny sposób dotrzeć do 
beneficjentów i zachęcić ich do uczestnictwa w naszym projekcie promując jednocześnie 
antyczny etos rycerzy i rzymian. Przywoływała wśród uczestników festynu główne wartości 
jak miłość, oddanie, wierność, obrona niewinnych – słabszych oraz jakże ważne  
w dzisiejszych czasach życie we wspólnocie -rodzinie. Grupa ta organizowała również 
pokazy i konkursy, które skutecznie umilały praktycznie cały dzień.  

Oprócz powyższej grupy zaproszony do współpracy został również zespół clownów, który 
zajmowali się promocją festynu wśród mieszkańców naszej miejscowości, a także kowala, 
garncarza, którzy uczyli sztuki modelowania gliny i wykuwania z żelaza podków i innych 
dekoracji. Dofinansowanie pozwoliło na zorganizowanie, w trakcie trwania festynu, wielu 
konkursów z nagrodami dla rodzin. Dzięki wspólnym zabawom mogliśmy obserwować 
integrację rodzin i siłę ich więzi. 

Głównym skutkiem realizacji projektu jest wzmocnienie więzi rodzinnych.  Rezultat ten 
mogliśmy osiągnąć poprzez stworzenie drugiej już edycji „Szkoły dla Mam”. Mamy 
podnosiły tu swoje kompetencje wychowawcze oraz poczucie własnej wartości. Zajęcia były 
prowadzone przez psychologa, pedagoga oraz instruktora samoobrony – osoby te były 
zatrudnione na umowy o dzieło i na podstawie przedstawionego rachunku za wykonanie 
usługi. Wykonawcy finansowani byli również z dotacji otrzymanej na realizację projektu.  

Z dofinansowania MPiPS zakupiono środki trwałe, w postaci Notebooka z 
oprogramowaniem i myszą. Sprzęt ten wykorzystywany był podczas zajęć w „Szkole dla 
Mam”, które odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia „NEPSIS” , podczas wyjazdu 
integracyjnego oraz podczas zajęć w szkołach. Obecnie sprzęt ten wykorzystywany jest  
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce.  
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Punktem kulminacyjnym etapu wzmacniania i rozwijania więzi rodzinnych był 
wyjazd do stadniny koni w Bogdańczowicach, w którym wzięło udział łącznie 10 rodzin wraz  
z psychologiem i pedagogiem. Środki na ten cel również pochodziły z dofinansowania.  
W trakcie wyjazdu przewidzianych było wiele atrakcji (jazda konna, karaoke, jazda na wozie 
drabiniastym oraz najważniejsze z punktu widzenia polepszania stosunków rodzinnych – 
zabawy i gry integracyjne dla rodzin i ich pociech. Wszystkie konkurencje przygotowane były 
przez pedagoga i psychologa a wynik punktowy (z konkurencji sportowych) całej rodziny 
zależał od wyników poszczególnych jej członków. Trzy najlepsze rodziny wywalczyły 
nagrody główne: zestaw rolek, zestaw do koszykówki oraz piłkę. Ponadto każdy  
z uczestników otrzymał nagrodę za udział w grach, zabawach i dyscyplinach sportowych.  
Dzięki otrzymanym środkom możliwe było również przeprowadzenie zajęć  
w szkołach z gminy Praszka. Psycholog i pedagog dostarczały potrzebnej wiedzy do tego by 
móc sukcesywnie i bez użycia siły fizycznej, czy psychicznej rozwiązywać sytuacje trudne                 
i konfliktowe. Zajęcie przeprowadzone zostały w II-ich klasach gimnazjum oraz  
VI-ych klasach szkół podstawowych. 
 

XI.  III DZIE Ń PROFILAKTYKI – BIAŁA NIEDZIELA 
 

16 września 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce był współorganizatorem 
III Dnia Profilaktyki. Tego dnia we wszystkich ośrodkach zdrowia w powiecie oleskim 
odbywały się bezpłatne konsultacje medyczne, badania profilaktyczne. Dodatkowo w Miejsko 
– Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce można było zarejestrować się w bazie 
DKMS i zostać dawcą komórek macierzystych (szpiku). W akcję zaangażowało się wiele 
osób i w efekcie 32 osoby zarejestrowały się w bazie potencjalnych dawców. 
 

XII.  INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUD ŻETU  
W 2012 ROKU 

 
 

Rozdział: Rodzaj zadania: Plan: Wydatki: 
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 
85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
10 000,00 9 999,80 

85201 Placówki opiekuńczo - 
wychowawcze 

10 000,00 1 126,90 

85204 Rodziny zastępcze 2 500,00 0 
85205 Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

25 000,00 25 000,00 

85206 Wspieranie rodziny 26 100,00 20 206,61 
85212 Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie 

3 288 623,00 3 139 754,84 
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emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

85213 Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacone za 

osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz 
za osoby uczestniczące w 
zajęciach w zajęciach w  

centrum integracji 
społecznej 

27 290,00 26 547,67 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe 

260 350,00 249 076,00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 291 300,00 286 500,00 
85216 Zasiłki stałe 132 000,00 130 939,00 
85219 Ośrodki pomocy 

społecznej 
845 761,00 837 850,49 

85228 Usługi opiekuńcze                      
i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

38 640,00 33 199,90 

85295 Pozostała działalność 177 500,00 158 912,00 
Razem:    

 
 
ŚRODKI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 

Rozdział Rodzaj zadania: Plan Wydatki 
85395 Projekt systemowy 

pn. Program 
aktywizacji 
społeczno – 
zawodowej 

bezrobotnych                  
w Gminie Praszka 

– FENIX” 

97 943,64 97 574,81 

 
 

 
 
 
 
 
 


