
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie działa w oparciu o:

1. art. 7 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami),

2. ustawę z  dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej  (Dz.  U.  z  2013 poz.  182 z
późniejszymi zmianami),

3. uchwałę Rady Miasta i  Gminy Skoczowa nr V/27/90 z dnia 7 września 1990 roku w
sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

4. uchwałę Rady Miejskiej Skoczowa nr XXXI/395/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w
sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społeczne w Skoczowie.

Pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  państwa,  mającą  na  celu  umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Celem pomocy społecznej jest:
 wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie –

w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia w
warunkach odpowiadających godności człowieka

 zapewnienie dochodu na poziomie  interwencji  socjalnej  – dla osób nie  posiadających
dochodu  lub  o  niskich  dochodach,  w  wieku  poprodukcyjnym  i  osobom
niepełnosprawnym, osobom i rodzinom niezbędnych niskich dochodach, które wymagają
okresowego wsparcia

 zapewnienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,
w tym przemocą w rodzinie

 integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
 tworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Zadania pomocy społecznej na szczeblu gmin realizowane są przez ośrodki pomocy społecznej,
które współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami pozarządowymi, kościołami oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.

W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie realizując bardzo szeroki zakres zadań,
nie tylko z zakresu pomocy społecznej, współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi,
instytucjami oraz osobami prywatnymi.

Ośrodek realizuje zadania należące do zadań własnych gminy jak również zlecone z administracji
rządowej.

Pomocy  społecznej  na  zasadach  określonych  w  ustawie  udziela  się  osobom  i  rodzinom  w
szczególności z powodu:
1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
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7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10. bezradności  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę

uzupełniającą,
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają kryteriów
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu
co najmniej jednego z wymienionych powodów.

Od dnia 1 października 2015 roku kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej
jest  dochód nie  przekraczający kwoty 634,00 zł  (wzrost  o  92,00 zł),  natomiast  dla  osoby w
rodzinie – kwota 456,00 zł (wzrost 58,00zł).

W  systemie  pomocy  społecznej  przez  rodzinę  rozumie  się  osoby  spokrewnione  lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
-  rozwijaniu  nowych  form  pomocy  społecznej  i  samopomocy  w  ramach  zidentyfikowanych
potrzeb.
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Zadania pomocy społecznej:

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) 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;
Strategia  została  opracowana w 2004 roku i  przyjęta  uchwałą  Nr XXVI/312/2004  Rady
Miejskiej Skoczowa z dnia 18.11.2004.
Uchwałą nr XXXV/454/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2013 roku przyjęto
Gminną  Strategię  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  dla  Gminy  Skoczów  na  lata
2014-2020.

2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
Ośrodek  przygotowuje  ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  w  oparciu  o  analizę  lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej.

3) udzielanie  schronienia,  zapewnienie  posiłku  oraz  niezbędnego  ubrania  osobom  tego
pozbawionym;
Ośrodek prowadzi punkt wydawania posiłków przy ulicy Schodowej 19 (budynek Parafii
Ewangelicko-Augsburkiej).  Wolontariusze  przez  cały  rok  wydają  posiłki  dla  najbardziej
potrzebujących. Średnia ilość posiłków wynosi około 30 dziennie. W roku 2015 z posiłków
skorzystało łącznie 68 osób.

Rozdzielaniem żywności  z  Banku Żywności  zajmowali  się  wolontariusze  Chrześcijańskiej
Służby Charytatywnej.
Do w/w organizacji pracownicy socjalni Ośrodka kierowali swoich podopiecznych.
W roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej  ChSCh wydała
żywność dla 300 osób z terenu Gminy Skoczów (w tym 147 dzieci) - 13 asortymentów w
ilości 23.533,80 kg o łącznej wartości 69.285,11 zł.

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
Zasiłek  okresowy  przysługuje  na  podstawie  art.  38  ustawy  o  pomocy  społecznej  i
adresowany jest dla do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe
kryterium oraz o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych
potrzeb  życiowych,  zwłaszcza  ze  względu  na  długotrwałą  chorobę,  niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:
 w  przypadku  osoby  samotnie  gospodarującej  –  do  wysokości  różnicy  pomiędzy

kryterium dochodowych osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że
kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł miesięcznie i nie mniej niż 50 % różnicy
między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

 w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a
dochodem tej rodziny nie mniej niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny
a dochodem tej rodziny
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Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.
W roku 2015 wypłacono zasiłki okresowe dla 243 rodzin (o łącznej ilości osób 706) wydając
1.237 świadczeń, w tym z powodu:
- bezrobocia – 169 rodzin,
- niepełnosprawności – 19 rodzin,
- inne przyczyny – 172 rodzin

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 w/w ustawy
na  zaspokojenie  niezbędnej  potrzeby  bytowej,  a  w  szczególności  na  pokrycie  części  lub
całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania a także kosztów pogrzebu.
W roku 2015 wypłacono zasiłki celowe dla 230 rodzin (o łącznej liczbie osób 660).

6) przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków  powstałych  w
wyniku zdarzenia losowego;
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i
może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego
niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Zadanie  nie  było  realizowane  z  uwagi  na  brak zainteresowania  ze strony potencjalnych
odbiorców.

7) przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków celowych na pokrycie  wydatków na świadczenia
zdrowotne  osobom bezdomnym  oraz  innym osobom niemającym dochodu  i  możliwości
uzyskania  świadczeń  na  podstawie  przepisów  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Zadanie  nie  było  realizowane  z  uwagi  na  brak zainteresowania  ze strony potencjalnych
odbiorców.

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
Zadanie  nie  było  realizowane  z  uwagi  na  brak zainteresowania  ze strony potencjalnych
odbiorców.

9) 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 niezamieszkującymi matką,
ojcem lub rodzeństwem;
Zadanie  nie  było  realizowane  z  uwagi  na  brak zainteresowania  ze strony potencjalnych
odbiorców. Osoba, której Ośrodek opłacałby składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
musiałaby opłacać we własnym zakresie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

10) praca socjalna;
W roku 2015 pracownicy socjalni Ośrodka udzielili pomocy w formie pracy socjalnej dla
696 rodzin (o łącznej ilości osób 1.936).
Z uwagi na złożoność problemów występujących bardzo często w rodzinach, które zwróciły
się  o  wsparcie,  pracownicy  socjalni  kierowali  osoby  do  różnych  placówek  poradnictwa
specjalistycznego działających na obszarze powiatu cieszyńskiego.
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11) organizowanie i  świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
Do realizacji  tego zadania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest  6 opiekunek
domowych a w okresie szczególnego zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych
zatrudniono dodatkowo 1 opiekunkę na podstawie umowy zlecenia.
W roku 2015 przyznano decyzją usługi opiekuńcze 50 osobom (w 45 rodzinach, o łącznej
ilości osób 52), udzielono 8.414 świadczeń.

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
W roku 2015 prowadzono 6 mieszkań chronionych, w których obecnie przebywa 9 osób (3
osoby samotne i 3 rodziny dwuosobowe).

13) dożywianie dzieci;
W roku 2015 opłacono posiłki dla 299 dzieci, w tym: 107 dzieci w żłobkach i przedszkolach
oraz 192 dzieci w szkołach (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
W roku 2015 sprawiono pochówek 2 osobom.

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
W roku 2015 opłacono koszty utrzymania 49 osób przebywających w DPS.

16) pomoc  osobom  mającym  trudności  w  przystosowaniu  się  do  życia  po  zwolnieniu  z
zakładu karnego;
W roku 2015 udzielono pomocy w formie finansowej i pracy socjalnej.

17) sporządzanie  sprawozdawczości  oraz  przekazywanie  jej  właściwemu  wojewodzie,
również  w  formie  dokumentu  elektronicznego,  z  zastosowaniem  systemu
teleinformatycznego;
Zadanie realizowane na bieżąco w okresach sprawozdawczych.

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników;
Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie zatrudnionych
na podstawie  umowy o pracę  było  40 osób,  w tym 13 pracowników socjalnych.  Gmina
zapewniła  środki  na  utrzymanie  ośrodka,  otrzymała  dotację  z  budżetu  państwa  na
dofinansowanie  kosztów  wynagrodzeń  wraz  z  pochodnymi  oraz  wynagrodzenie  1
pracownika zostało pokryte ze środków EFS.
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Struktura zatrudnienia
Kierownik OPS 1 osoba
Zastępca Kierownika 1 osoba
Pracownik ds. kadr 1 osoba
Dział Administracji i Świadczeń 6 osób 6  pracowników  administracji  (w  tym  1

pracownik na zastępstwo)
1 sprzątaczka

Dział Pomocy Środowiskowej 21 osób 13  pracowników  socjalnych  (w  tym  1  ze
środków EFS)
6 opiekunek domowych
2 asystentów rodziny

Dział Świadczeń Rodzinnych 5 osób 5  pracowników  administracji  do  obsługi
zadań w ramach Świadczeń Rodzinnych

Dział Finansowo-księgowy 5 osób 3 pracowników księgowości
1 pracownik do obsługi zadania:
        Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
1 informatyk

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
Zasiłek  stały  jest  świadczeniem  obligatoryjnym  (obowiązkowym)  przysługującym  na
podstawie art. 37 osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności,  spełniającym  kryterium  dochodowe i  stanowi  uzupełnienie  dochodu
tych osób do kryterium ustawowego.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.
Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację.
W roku 2015 wypłacono zasiłki stałe dla 62 osób w 61 rodzinach, tj. 554 świadczenia.

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację.
W roku  2015  opłacono  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  dla  48  osób  pobierających
zasiłki stałe (451 składek).

Do zadań własnych gminy o charakterze nieobowiązkowym należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
Specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o
pomocy społecznej i może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
albo  rodzinie  o  dochodach  przekraczających  kryterium  ustawowe  –  w  wysokości  nie
przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub
rodziny.
W roku 2015 wypłacono zasiłki specjalne celowe dla 113 rodzin (o łącznej liczbie osób 349),
liczba świadczeń 163.
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2) przyznawanie  i  wypłacanie  pomocy  na  ekonomiczne  usamodzielnienie  w  formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
Ośrodek nie realizuje tego zadania, ponieważ potencjalni świadczeniobiorcy ubiegający się
o tę formę wsparcia na koszty przyuczenia do zawodu czy też koszty związane z podjęciem
działalności gospodarczej mogą korzystać z funduszy powiatu (Powiatowy Urząd Pracy oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o
zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
Ośrodek  kieruje  osoby  wymagające  opieki  z  terenu  Gminy  Skoczów do  domów pomocy
społecznej znajdujących się na południu kraju (nasza Gmina nie prowadzi własnych DPS).

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) 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;
W roku 2015 udostępniano osobom poszukującym pracy korzystającym z pomocy społecznej,
informacje  o  aktualnych  ofertach  pracy  przekazywane przez  Powiatowy  Urząd Pracy  w
Cieszynie.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) organizowanie  i  świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  w  miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
W roku 2015 organizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami
psychicznymi i zatrudniono do realizacji tego zadania na podstawie umowy zlecenia 4 osoby
z  odpowiednimi  kwalifikacjami  zawodowymi,  określonymi  w  rozporządzeniu  Ministra
Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005  roku  w  sprawie  specjalistycznych  usług
opiekuńczych.

2) przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków  związanych  z
klęską żywiołową lub ekologiczną;
Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak potencjalnych odbiorców.

3) prowadzenie  i  rozwój  infrastruktury  środowiskowych  domów  samopomocy  dla  osób
z zaburzeniami psychicznymi;
Nasza Gmina nie  posiada  środowiskowego  domu samopomocy dla  osób z  zaburzeniami
psychicznymi.

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;
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5) przyznawanie i  wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,  posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak potencjalnych odbiorców.

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i
niezbędnego  ubrania  cudzoziemcom,  którzy  uzyskali  zgodę  na  pobyt  tolerowany  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak potencjalnych odbiorców.

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak potencjalnych odbiorców.

Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet
państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skoczowie realizując zadania ustawy o pomocy społecznej  w
roku 2015 pomocy udzielił:

 639 rodzinom (w tym 232 osobom samotnym),
 w rodzinach tych żyło łącznie 1.699 osób.

Najczęstszym powodem przyznania pomocy było:
 ubóstwo (279 rodzin),
 bezrobocie (252 rodziny),

i w dalszej kolejności:
 niepełnosprawność (196 rodzin),
 długotrwała lub ciężka choroba (166 rodzin),
 bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  (165  rodzin,  w  tym  rodziny

niepełne 60 i wielodzietne 53),
 potrzeba ochrony macierzyństwa (67 rodzin, w tym 22 rodzin wielodzietnych),
 alkoholizm (40 rodzin),
 przemoc w rodzinie (37 rodzin),
 bezdomność (20 rodzin),
 trudność do przystosowania do życia po opuszczeniu zakładu karnego (11 rodzin),
 narkomania (8 rodzin),
 sieroctwo (3 rodziny),
 sytuacja kryzysowa (2 rodziny),
 zdarzenie losowe (1 rodzin);

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek.
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Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Skoczowie  realizuje  również  zadania
wynikające z innych ustaw:

.1 DODATKI MIESZKANIOWE - realizacja od dnia 12 listopada 1994 roku
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i  tryb
przyznania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz
właściwości organów w tych sprawach.
Zgodnie z ustawą wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy.
Od roku 2004 gminy nie otrzymują dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie
tego zadania.

Dodatek mieszkaniowy jest finansową formą pomocy dla osób, które mają problemy z opłatą
czynszu za swoje mieszkanie.
Uprawnienie  do  dodatku  mieszkaniowego  jest  dość  szerokie  i  zgodnie  z  art.2  ust.1
przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) członkom  spółdzielni  mieszkaniowych  zamieszkującym  na  podstawie  spółdzielczego

prawa do lokalu mieszkalnego,
3) osobom  zajmującym  lokale  mieszkalne  w  budynkach  stanowiących  ich  własność  i

właścicielom lokali mieszkalnych,
4) innym  osobom  mającym  tytuł  prawny  do  zajmowanego  lokalu  mieszkalnego  i

ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
5) osobom  zajmującym  lokal  mieszkalny  bez  tytułu  prawnego,  oczekującym  na

przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ubiegający się  o  dodatek  mieszkaniowy,  którzy posiadają  jeden z  tytułów do zajmowania
lokalu wyszczególniony powyżej, powinni spełnić jeszcze dwa kryteria, aby zostać objętym
tym świadczeniem, a mianowicie:
1) mieć odpowiednią wysokość średniego miesięcznego dochodu;
2) posiadać określoną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Dodatek można otrzymać, jeżeli średni miesięczny dochód na każdego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza –1.100,56 zł (tj. 125% brutto najniższej emerytury), dochód osób
mieszkających samotnie – 1.540,79 zł (tj. 175% brutto najniższej emerytury).

Ustawowo  określona  powierzchnia  lokalu,  uprawniająca  do  ubiegania  się  o  dodatek
mieszkaniowy nie może być większa niż:
35 m² + 30% = 45,50 m² dla osoby samotnej
40 m² + 30% = 52,00 m² dla 2 osób
45 m² + 30% = 58,50 m² dla 3 osób
55 m² + 30% = 71,50 m² dla 4 osób
65 m² + 30% = 84,50 m² dla 5 osób
70 m² + 30% = 91,00 m² dla 6 osób
a w razie  zamieszkiwania  w lokalu  mieszkalnym większej  liczby osób do każdej  kolejnej
osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².
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W roku 2015 Ośrodek wypłacił dodatki dla 307 rodzin.
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE - realizacja od dnia 1 maja 2004 roku

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania
prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  zasady  ustalania,  przyznawania  i  wypłacania  tych
świadczeń.
Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz  specjalny
zasiłek opiekuńczy.
3)  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  dziecka,  wypłacana  na  podstawie  uchwały rady gminy i
finansowana  ze  środków  własnych  gminy  (co  może  stanowić  uzupełnienie  do  innych
świadczeń z tytułu macierzyństwa),
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe,
5)  świadczenie  rodzicielskie  wypłacane  w  przypadku  braku  uprawnienia  do  zasiłku
macierzyńskiego (nowe świadczenie od miesiąca stycznia 2016 r.).

Zasiłek  rodzinny  oraz  dodatki,  a  także  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  są  uzależnione  od
dochodu rodziny.
Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka  tzw.  „becikowe”  również  jest
uzależniona od dochodu.
Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie rodzicielskie przysługują
bez względu na dochód rodziny.
W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego niektórym osobom wcześniej  pobierającym
świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się zasiłek dla opiekuna.

Rok  2015  zawierał  dwa  okresy zasiłkowe:  pierwszy trwający od  1  listopada  2014  do  31
października 2015, gdzie podstawą do przyznania świadczeń rodzinnych były dochody z roku
2013 oraz  drugi trwający od 1 listopada 2015 do 31 października 2016 gdzie podstawą do
przyznania świadczeń rodzinnych są dochody z roku 2014.
Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu uwzględnia się również
zmiany w dochodzie tzw. utratę i uzyskanie dochodu.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
Jest podstawową formą wsparcia. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków
związanych z utrzymaniem dziecka.

W myśl  przepisów ustawy zasiłek  rodzinny mogą otrzymać:  rodzice  albo opiekun prawny
dziecka, a także opiekun faktyczny dziecka tj. osoba opiekująca się dzieckiem, która złożyła
wniosek do sądu rodzinnego o przysposobienie tego dziecka.
Zasiłek rodzinny przysługuje też osobie uczącej się. W myśl ustawy jest to osoba pełnoletnia
ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z
ustaleniem prawa do alimentów z ich strony.

Przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków jest uwarunkowane kryterium dochodowym, które
wynosi miesięcznie 674,00 zł netto na osobę, a jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko
niepełnosprawne kryterium dochodowe zwiększa się do 764,00 zł.
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Zasiłek rodzinny wypłaca się do uzyskania przez dziecko 18 roku życia, a jeśli dziecko uczy
się w szkole to zasiłek rodzinny może być wypłacany do 21 roku życia. Natomiast, gdy osoba
niepełnosprawna uczy się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny wypłaca się do 24
roku życia.  Wysokość zasiłku  rodzinnego jest  zależna  od wieku.  Dzieci  starsze  otrzymują
większe wsparcie.
Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości: 89,00 zł (do 5 roku życia), 118,00 zł (od 5 do 18
roku życia) i 129,00 zł (powyżej 18 do 24 roku życia).
Do  zasiłku  rodzinnego  przysługują  dodatki,  które  można  otrzymać  spełniając  warunki
określone w ustawie.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego
roku życia. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł.
W 2015 roku wypłacono 97 dodatków dla 96 rodzin.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
może  otrzymać  osoba  zatrudniona  na  umowę  o  pracę,  której  pracodawca  udzielił  urlopu
wychowawczego i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Dodatek przysługuje przez 24
miesiące kalendarzowe. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka lub opieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym okres dodatku może zostać wydłużony do 36 lub 72 miesięcy.
Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.
W roku 2015 wypłacono 506 dodatków dla 66 rodzin.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka może otrzymać samotnie wychowujący
dziecko rodzic, jeżeli nie otrzymuje alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, ponieważ
drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek przysługuje w
wysokości 185,00 zł  miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie
dzieci. Jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne kwotę dodatku zwiększa
się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.
W 2015 roku wypłacono 496 dodatków dla 42 rodzin.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje rodzicom,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w
wysokości  90,00  zł  miesięcznie  na  trzecie  i  na  następne  dzieci  uprawnione  do  zasiłku
rodzinnego.
W 2015 roku wypłacono 2.189 dodatków dla 170 rodzin.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka jest dodatkowym wsparciem dla rodzin,
w których wychowują  się  dzieci  niepełnosprawne.  Wysokość  dodatku jest  uzależniona  od
wieku dziecka. Dzieci starsze otrzymują większe wsparcie. Dodatek przysługuje miesięcznie
w wysokości:
- 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
W 2015 roku wypłacono 848 dodatków dla 84 rodzin.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków
związanych z  rozpoczęciem roku szkolnego oraz  rocznego przygotowania  przedszkolnego.
Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł na dziecko.
W 2015 roku wypłacono 810 dodatków dla 506 rodzin.
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Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki  w szkole poza miejscem zamieszkania
dzieli się na dwa rodzaje:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły i
wypłacany jest w wysokości 105,00 zł miesięcznie na dziecko
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania  do miejscowości,  w której  znajduje się
siedziba szkoły i wypłacany jest w wysokości 63,00 zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do
czerwca następnego roku kalendarzowego.
W 2015 roku wypłacono 1.131 dodatków dla 152 rodzin.

Świadczenia opiekuńcze:
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w
wieku  powyżej  16  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności  oraz  osobie,  która  ukończyła  75  rok  życia.  Zasiłek  przysługuje  bez
względu na dochód, kwota zasiłku to 153,00 zł.
W 2015 roku wypłacono 8.420 zasiłków dla 742 rodzin.

Świadczenie  pielęgnacyjne przyznawane  jest  z  tytułu  rezygnacji  z  zatrudnienia  lub  innej
pracy  zarobkowej  w  związku  z  koniecznością  opieki  nad  osobą  niepełnosprawną.
Niepełnosprawność  musi  być  potwierdzona  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  o
znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie to jest znaczącym wsparciem dla rodzin
wychowujących  dzieci  niepełnosprawne  jak  również  dla  osób  opiekujących  się
niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1.200,00 zł.
W 2015 roku wypłacono 851 świadczeń pielęgnacyjnych dla 78 rodzin.

Osoba,  która  nie  spełnia  przesłanek  do  otrzymania  świadczenia  pielęgnacyjnego  ma
możliwość ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z
2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują
zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  celu  sprawowania  stałej  opieki  nad  osobą
legitymującą się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy  innej  osoby  w  związku  ze  znacznie  ograniczoną  możliwością  samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek  opiekuńczy przysługuje,  jeżeli  łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
kryterium  dochodowego  wynoszącego  764,00  zł  netto  (na  podstawie  dochodów  z  roku
poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny
zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie.
W 2015 roku wypłacono 92 zasiłków opiekuńczych dla 12 rodzin.
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Zasiłek dla opiekuna   realizowany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa weszła w życie 15 maja 2014 r.
Celem ustawy jest  realizacja  wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.
(sygn. akt K 27/13).
W/w  ustawa  określa  warunki  nabywania  oraz  zasady ustalania  i  wypłacania  zasiłków dla
opiekunów osobom,  które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca
2013  r.  w  związku  z  wygaśnięciem  decyzji  przyznającej  prawo  do  świadczenia
pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520,00 zł, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na
podstawie uznanego za niekonstytucyjny art.  11 ust.  3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.  o
zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
W 2015 roku wypłacono 62 zasiłki dla 7 rodzin.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości
1.000,00  zł.  Zapomoga  przysługuje  matce  lub  ojcu  dziecka,  opiekunowi  prawnemu  albo
opiekunowi faktycznemu dziecka. Jest uwarunkowane kryterium dochodowym, które wynosi
miesięcznie 1.922,00 zł netto na osobę.
Wniosek  o  wypłatę  jednorazowej  zapomogi  składa  się  w  terminie  12  miesięcy  od  dnia
narodzin  dziecka,  a  w  przypadku  gdy wniosek  dotyczy dziecka  objętego  opieką  prawną,
opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia
dziecka opieką albo przysposobienia.
W 2015 roku wypłacono 238 zapomóg dla 226 rodzin.

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - realizacja od dnia 1 maja 2004 roku
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA)
jest  dziecko,  które  ma  zasądzone  od  rodzica  alimenty,  jeżeli  egzekucja  alimentów  jest
bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na
dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w
ono  szkole  lub  szkole  wyższej.  Na  dziecko  posiadające  orzeczenie  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują
bez względu na wiek dziecka.
Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być
wychowywane przez rodzica samotnie.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w
rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725,00 zł.
Rok 2014 zawierał dwa okresy świadczeniowe: pierwszy trwający od 1 października 2014 do
30 września 2015 gdzie podstawą do przyznania świadczeń z FA były dochody z roku 2013
oraz  drugi trwający  od  1  października  2015  do  30  września  2016  gdzie  podstawą  do
przyznania świadczeń z FA są dochody z roku 2014.
Ustalając prawo do świadczeń z FA uwzględnia się również zmiany w dochodzie tzw. utratę i
uzyskanie dochodu.
Świadczenia  z  FA  przysługują  w  kwocie  bieżąco  zasądzonych  alimentów,  ale  nie  mogą
wynieść więcej niż po 500,00 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
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Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, organ właściwy
dłużnika  przeprowadza  wywiad  alimentacyjny,  w  celu  ustalenia  sytuacji  rodzinnej,
dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn
niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
W przypadku  gdy dłużnik  alimentacyjny nie  może  wywiązać  się  ze  swych zobowiązań  z
powodu braku  zatrudnienia,  organ  właściwy dłużnika  podejmuje  działania  zmierzające  do
aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
W  przypadku  uniemożliwienia  przez  dłużnika  alimentacyjnego  przeprowadzenia  wywiadu
alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac
lub działań aktywizacyjnych organ właściwy dłużnika przeprowadza postępowanie, w którym
ustala czy przez ostatnie 6 miesięcy dłużnik płacił alimenty w kwocie mniejszej czy większej
od  50% bieżąco  ustalonych  alimentów.  Jeśli  dłużnik  płacił  mniej  niż  50% to  wydaje  się
decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Decyzja jest podstawą do:
.1 złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art.  209 § 1 ustawy z dnia 6

czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
.2 skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o
podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.
Dłużnik  alimentacyjny  jest  zobowiązany  do  zwrotu  organowi  właściwemu  wierzyciela
należności  w  wysokości  świadczeń  wypłaconych  z  funduszu  alimentacyjnego  osobie
uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

W roku 2015 wypłacono 2.158 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 117 rodzin.
We  wskazanym  okresie  wyegzekwowano  od  dłużników  alimentacyjnych  206.388,48 zł  z
tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. ŚRODKI UNIJNE
PROJEKT SYSTEMOWY - realizacja od dnia 01 kwietnia 2008 roku 
Europejski  Fundusz  Społeczny to  jeden  z  Funduszy  Strukturalnych,  powołany  w  celu
wspierania wspólnotowej  polityki  społecznej.  Finansuje działania  państw członkowskich w
zakresie  przeciwdziałania  bezrobociu  i  rozwoju  zasobów  ludzkich.  Ze  środków  funduszu
finansowane są  głównie  szkolenia  zawodowe,  stypendia,  praktyki  zawodowe,  doradztwo  i
pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy itp.

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  który jest  jednym  z  programów  operacyjnych  w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki stanowi  odpowiedź  na  wyzwania,  jakie  przed
państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska.
Do wyzwań tych należą:  uczynienie z Europy bardziej  atrakcyjnego miejsca do lokowania
inwestycji  i  podejmowania  pracy,  rozwijanie  wiedzy i  innowacji  oraz  tworzenie  większej
liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki
spójności  krajów  unijnych,  rozwój  kapitału  ludzkiego  i  społecznego  przyczynia  się  do
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pełniejszego  wykorzystania  zasobów  pracy  oraz  wsparcia  wzrostu  konkurencyjności
gospodarki.

Program jest ukierunkowany na wsparcie w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja,
integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także
zagadnienia związane z  budową sprawnej  i  skutecznej  administracji  publicznej  wszystkich
szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem  głównym  Programu  jest  wzrost  zatrudnienia  i  spójności  społecznej  a  do  jego
osiągnięcia przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:
 podniesienie  poziomu  aktywności  zawodowej  oraz  zdolności  do  zatrudnienia  osób

bezrobotnych i biernych zawodowo,
 zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących

w gospodarce,
 upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym

zwiększeniu  jakości  usług  edukacyjnych  i  ich  silniejszym  powiązaniu  z  potrzebami
gospodarki opartej na wiedzy,

 zwiększenie  potencjału  administracji  publicznej  w  zakresie  opracowywania  polityk  i
świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

 wzrost spójności terytorialnej.

W roku 2014 pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu
systemowego  pn.  „Startuj  z  rozmachem  –  aktywni  zawodowo  i  społecznie  w  gminie
Skoczów” realizowanego w opcji półtorarocznej od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zgodnie  z  umową  nr  UDA-POKL.07.01.01-24-133/08-01  z  dnia  23.07.2008  projekt  był
realizowany do 2013 roku. W związku z pozostałymi  środkami z alokacji  na poddziałanie
7.1.1 przedłużono realizację wskazanego projektu do 30 czerwca 2015 r.

Celem  ogólnym  projektu  jest  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i  aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.
Problemem z którego wynika konieczność realizacji projektu jest zagrożenie wykluczeniem
społecznym osób bezrobotnych w tym szczególnie kobiet oraz zwiększająca się dezaktywacja
społeczna i zawodowa tej grupy. Stygmatyzacja osób pochodzących z rodzin korzystających z
pomocy,  nie  posiadających wykształcenia  ponadgimnazjalnego, zagrożonych wykluczeniem
społecznym to kolejne problemy warunkujące konieczność realizacji projektu. 

Z  danych  PUP  w Cieszynie  z  grudnia  2012  roku  wynika,  iż  1.136  mieszkańców  Gminy
Skoczów to bezrobotni z czego 616 kobiet, 193 z zarejestrowanych to osoby z wykształceniem
gimnazjalnym i  niższym z czego 141 kobiet.  518 kobiet  bezrobotnych to osoby będące w
szczególnej sytuacji na rynku pacy. Ze wsparcia OPS na koniec 2012r korzystało 290 rodzin
osób, które są zarejestrowane w PUP w Cieszynie.

Wśród osób zarejestrowanych w PUP z Gminy Skoczów liczba osób do 25 roku życia to 236 z
czego bez stażu są 84 osoby. Osoby objęte wsparciem OPS w ramach świadczeń z pomocy
społecznej w wieku 15-30 lat stanowią 14% całej populacji osób korzystających z pomocy. W
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ramach  projektu  planuje  się  objęcie  wsparciem osób  w wieku  15-30  lat  -  osoby te  będą
stanowić 24% uczestników projektu.
Na podstawie przedstawionych powyżej danych można stwierdzić, iż kobiety stanowią 54%
osób zarejestrowanych w PUP, prawie wszystkie kobiety są w szczególnej sytuacji na rynku
pracy  -  125  kobiet  jest  w  wieku  do  25r  życia,  266  długotrwale  bezrobotnych,  318  bez
wykształcenia średniego.
Z powyższej analizy rynku pracy wynika, iż sytuacja osób bezrobotnych nie uległa poprawie,
liczba  osób  bezrobotnych  wzrosła  w  stosunku  do  lat  poprzednich.  Również  ilość  rodzin
objętych wsparciem OPS z powodu bezrobocia wzrosła. Sytuacja kobiet na rynku pracy nadal
jest  trudniejsza.  Odnośnie  osób bezrobotnych  aktualne  są  problemy,  cele  projektu.  Osoby
bezrobotne z niskim wykształceniem, które podjęły dokształcanie chcą kontynuować naukę.

Problemami, które można wyszczególnić są:
- niewystarczające kwalifikacje zawodowe osób korzystających z systemu pomocy,
- nieumiejętne ukierunkowanie rozwoju osobistego, rodzinnego i zawodowego,
- deficyt kompetencji i umiejętności społecznych,
- niska gotowość do pracy.

Realizacja  projektu  przyczynia  się  do  przezwyciężania  w/w  barier.  Osoby  młode  po
zakończeniu edukacji mają problem ze znalezieniem pracy, ich doświadczenie zawodowe jest
niewielkie lub wręcz żadne. Możliwość odbycia stażu jest  szansą na zwiększenie szans na
podjęcie pracy przez te właśnie osoby. Zaplanowane działania dla kobiet i mężczyzn wpłyną
korzystnie na ich perspektywę rozwoju zawodowego, co wprost proporcjonalnie wpłynie na
otoczenie  uczestników.  Oddziaływania  nakierowane  na  grupę  docelową  wpłyną  na
środowisko, pozwolą na zmianę myślenia na temat podnoszenia kompetencji zawodowych i
ustawicznego kształcenia wśród osób innych niż grupa docelowa.

Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych:
-  zwiększenie  kompetencji  i  umiejętność  społecznych  osób  korzystających  z  pomocy

społecznej
- podniesienie kwalifikacji zawodowych, podniesienie poziomu wykształcenia
- zwiększenie  wiedzy  na  temat  ścieżki  rozwoju  zawodowego  i  osobistego  zgodnie  z

predyspozycjami klientów
- zwiększenie  umiejętności  uczestników  niezbędnych  do prawidłowego  funkcjonowania  w

rodzinie poprzez zapewnienie wsparcia dla rodzin z dziećmi
-  podniesienie  umiejętności  osób  niepełnosprawnych  niezbędnych  do  prawidłowego

funkcjonowania w społeczeństwie

W roku 2015 w projekcie uczestniczyły 32 osoby – 20 kobiet i  12 mężczyzn będących w
wieku  aktywności  zawodowej,  pochodzących  z  terenu  gminy  Skoczów.  Grupa  docelowa
została  wybrana  po  uwzględnieniu  aktualnych  potrzeb  poszczególnych  uczestników,  ich
sytuacji  rodzinnej  i  finansowej,  na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  wewnętrznej
dokumentów Ośrodka.

Osoby biorące udział w projekcie w roku 2015 korzystały ze wsparcia psychologa, doradcy
zawodowego oraz prawnika. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe dla siebie oraz
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swoich rodzin. 15 uczestników wzięło udział w szkoleniach społecznych z elementami szkoły
dla rodziców, 1 osoba ukończyła szkolenie zawodowe.
W  ramach  projektu  przewidziano  również  możliwość  pokrywania  kosztów  dla  osób
podnoszących swój poziom wykształcenia. W 2015 r. 6 osób ukończyło szkołę.
Nową formą wsparcia były staże zawodowe dla uczestników projektu. Z tej formy wsparcia w
2015r. skorzystało 10 osób – 9 osób ukończyło staż.
Łącznie w roku 2015 pracą socjalną w formie kontraktu socjalnego w ramach projektu objęto
32 osoby i ich rodziny.

Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację całego projektu
za  lata  2008-2015,  na  które  zostali  zaproszeni  uczestnicy  biorący  udział  we  wszystkich
edycjach projektu.

Statystyka za lata 2008-2015:
 liczba osób które rozpoczęły udział w projekcie – 297 (196 kobiet i 101 mężczyzn),
 liczba osób, które zakończyły udział w projekcie – 266 (179 kobiet i 87 mężczyzn),
 liczba osób, które zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe – 77 (51 kobiet, 26 mężczyzn)
 liczba osób, które ukończyły szkolenia społeczne – 163 (138 kobiet i 25 mężczyzn),
 liczba osób, które uzyskały wsparcie finansowe – 140 (93 kobiety i 47 mężczyzn),
 liczba osób, które podjęły pracę – 70 (46 kobiet i 24 mężczyzn),
 liczba osób, które podniosły poziom wykształcenia – 17 (14 kobiet i 3 mężczyzn),
 liczba rodzin, którym zapewniono wsparcie w opiece nad dziećmi – 16
 liczba rodzin, którym zapewniono wsparcie asystenta rodziny – 5

Koszt realizacji projektu w latach 2008-2015 wyniósł 1.801.545,26 zł  z czego wkład własny
wyniósł – 208.695,56 zł.

PROJEKT POZAKONKURSOWY - realizacja od dnia 01 listopada 2015 roku

W okresie 2014-2020 Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są wykorzystywane na
dwóch  poziomach:  krajowym  i  regionalnym.  Na  poziomie  krajowym  funkcjonuje  jeden
Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i 16 programów regionalnych.

EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i  wysokiej jakości miejsc pracy,
poprawę dostępu  do rynku pracy oraz  mobilność  geograficzną  i  zawodową pracowników.
Ułatwia  im  dostosowanie  się  do  zmian  w  przemyśle  oraz  w  systemach  produkcyjnych
koniecznych  dla  zrównoważonego  rozwoju.  Zachęca  do  wysokiego  poziomu  kształcenia  i
szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość
płci, niedyskryminację i równe szanse.

W ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego obok działań inwestycyjnych
kontynuowane są działania z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych bezrobotnych i osób poszukujących pracy, a także osób znajdujących się w
trudnej  sytuacji  i  zagrożonych wykluczeniem społecznym. Istotną rolę odgrywają działania
mające na celu poprawę dostępu do edukacji, jakości kształcenia i szkoleń.

W 2015 roku pozyskano środki na realizację projektu „Aktywny powiat cieszyński – program
aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Priorytetu IX
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Włączenie  społeczne,  Działania  9.1  Aktywna  integracja,  Poddziałanie  9.1.6  Programy
aktywnej  integracji  osób  i  grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z
Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie – Liderem jest Powiat Cieszyn a partnerami wszystkie
Gminy  powiatu.  Gmina  Skoczów  na  lata  2015-2017  otrzymała  środki  w  wysokości
550.192,00zł z czego wkład własny Gminy wynosi 82.520,80 zł. tj. 15% całości projektu.

Celem  projektu  realizowanego  przez  OPS  w  Skoczowie  jest  aktywizacja  społeczna  i
zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Skoczów.

Ośrodek  w Skoczowie  w ramach  realizowanych  działań  wsparciem obejmuje  następujące
grupy uczestników:

1.  osoby lub  rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej w szczególności osób pozostających bez pracy,

2.  rodziny  objęte  pomocą  OPS  w  związku  z  realizacją  zadań  wynikających  z  ustawy  o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3. osoby z orzeczeniem stopniu niepełnosprawności (co najmniej 5 osób),

4. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach projektu w Gminie Skoczów pomocą zostanie objętych 60 osób - po 30 w każdym
roku realizacji.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym - ten rodzaj wsparcia
skierowany jest do wszystkich uczestników projektu,

 dla osób wymagających poradnictwa prawnego przewiduje się spotkania z prawnikiem,

 spotkania  grup  wsparcia  dla  osób  w  wieku  55+  oraz  dla  osób  niepełnosprawnych
mających  na  celu  podniesienie  samooceny,  wzbudzenie  potrzeby  wyjścia  do
środowiska, wzmocnienie motywacji do poszukiwania pracy,

 szkolenia  społeczne  –  pomoc  kierowana  jest  dla  uczestników,  których  ścieżka
reintegracji społeczno-zawodowej przewiduje tę formę wsparcia,

 szkoła  dla  rodziców -  wsparcie  kierowane jest  do rodzin  objętych  pomocą OPS w
związku z realizacją zadań wynikających z ustawy  o wspieraniu rodziny i  systemie
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pieczy zastępczej oraz osób skierowanych przez psychologa nie objętych asystenturą
rodzinną,

 skierowanie  uczestników na  szkolenia  zawodowe,  staże  oraz  organizacja  Programu
Aktywizacja  i  Integracja  –  zgodnie  z  opracowaną  ścieżką  reintegracyjną
poszczególnych uczestników,

 wszyscy uczestnicy objęci są wsparciem w formie pracy socjalnej,

 wsparcie  asystenta  rodziny  -  działania  prowadzone  przez  asystenta  rodziny  są
dopełnieniem  prowadzonej  pracy socjalnej  w  ramach  kontraktów  oraz  pozostałych
działań  aktywizacji  społecznej  i  zawodowej.  Wsparcie  kierowane  jest  do  rodzin
objętych  pomocą  OPS  w  związku  z  realizacją  zadań  wynikających  z  ustawy  o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W  2015  roku  po  podpisaniu  umowy przeprowadzono  rekrutację  uczestników  –  30  osób.
Wszelkie działania aktywizujące podejmowane są w 2016r.

5. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z OPIEKI ZDROWOTNEJ – realizacja od 01.10.2004 roku
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych nakłada na gminę  obowiązek realizacji  zadania  zleconego w postaci
wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nie
objętych  ubezpieczeniem  zdrowotnym,  które  spełniają  kryterium dochodowe,  określone  w
ustawie o pomocy społecznej.
Decyzje  potwierdzające  prawo do świadczeń  z  opieki  zdrowotnej  wydaje  z  upoważnienia
Burmistrza Kierownik OPS na wniosek świadczeniobiorcy lub odpowiedniej placówki opieki
zdrowotnej, po wcześniejszym przeprowadzeniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej wywiadu
środowiskowego w celu  sprawdzenia,  czy zachowana jest  przesłanka  dotycząca  kryterium
dochodowego.
W roku 2015 pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzili 34 wywiady środowiskowe.
Kierownik Ośrodka wydał 34 decyzje, w tym 26 przyznających.
W roku 2015 budżet państwa nie finansował kosztów wydania decyzji administracyjnej dla
osób nieubezpieczonych.

6. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA – realizacja od 01 stycznia 2012 r.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa
zasady  i  formy  wspierania  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w
usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków, zadania administracji publicznej w zakresie
wspierania  rodziny i  systemu pieczy zastępczej,  zasady finansowania wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej, zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wy-
pełniania tych funkcji. System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających
na celu zapewnienie  czasowej  opieki  i  wychowania dzieciom w przypadkach niemożności
sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywa-
jącej trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji  pieczy
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zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego
oraz na organach administracji rządowej.

Wsparcie rodziny polega w szczególności na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
5) pomocy w integracji rodziny,
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1) pracy z rodziną,
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem
zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
2) placówek wsparcia dziennego,
3) rodzin wspierających.

Na wniosek pracownika socjalnego rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przydziela się rodzinie asystenta rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w

konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2)  opracowanie,  we  współpracy  z  członkami  rodziny  i  koordynatorem  rodzinnej  pieczy

zastępczej,  planu pracy z  rodziną,  który jest  skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3)  udzielanie  pomocy rodzinom w poprawie  ich  sytuacji  życiowej,  w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10)  motywowanie  do  udziału  w  zajęciach  grupowych  dla  rodziców,  mających  na  celu

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11)  udzielanie  wsparcia  dzieciom,  w  szczególności  poprzez  udział  w  zajęciach

psychoedukacyjnych;
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12)  podejmowanie  działań  interwencyjnych  i  zaradczych  w  sytuacji  zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18)  współpraca  z  jednostkami  administracji  rządowej  i  samorządowej,  właściwymi

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w
działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami,
których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę,
jest  uzależniona  od  stopnia  trudności  wykonywanych  zadań.  Od  dnia  1  stycznia  2015
maksymalna liczba rodzin wynosi 15 (wcześniej 20).

Piecza zastępcza  jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i
wychowania przez rodziców.
Piecza zastępcza zapewnia:
1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest  to niemożliwe -

dążenie do przysposobienia dziecka;
2) przygotowanie dziecka do:

a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
c)  nawiązywania  i  podtrzymywania  bliskich,  osobistych  i  społecznie  akceptowanych
kontaktów z rodziną i  rówieśnikami,  w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i
separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;

3)  zaspokojenie  potrzeb  emocjonalnych  dzieci,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  potrzeb
bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1) rodzinnej (rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa
pełniąca  funkcję  pogotowia  rodzinnego  i  zawodowa  specjalistyczna  lub  rodzinny  dom
dziecka)
2) instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-
terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne).

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Objęcie  dziecka  jedną  z  form  pieczy  zastępczej  następuje  na  okres  nie  dłuższy  niż  do
osiągnięcia pełnoletności.
W  przypadku  umieszczenia  dziecka  w  pieczy zastępczej  gmina  właściwa  ze  względu  na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej
ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
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7. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – realizacja od 01 lipca 2013 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej przejął część zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  realizowanych  przez  Wydział  Polityki
Społecznej UM w Skoczowie, a w szczególności obsługę organizacyjno-techniczną zespołu
interdyscyplinarnego.
W  roku  2015  przekazano  do  Zespołu  56  Niebieskich  Kart  i  wszczęto  procedury w  tym
zakresie.

8. ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY - realizacja od 1 stycznia 2014 r.
Ustawa z dnia 17 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z
późn.  zm.)  reguluje  zasady  i  tryb  przyznania,  finansowania  i  wypłacania  dodatków
energetycznych.
Zgodnie z ustawą wypłata dodatków energetycznych należy do zadań z zakresu administracji
rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy. 
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej - jest to osoba,
której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w
miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Minister  właściwy do spraw gospodarki  ogłasza,  w terminie do dnia 30 kwietnia  każdego
roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, wysokość dodatku
energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w
ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015
roku dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) prowadzonego przez osobę samotną 11,36 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób 15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób 18,93 zł/miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2016
roku dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) prowadzonego przez osobę samotną 11,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób 15,40 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób 18,48 zł/miesiąc.

9. WOLONTARIAT - realizacja od lutego 2015 r.
Wolontariusz  to  każda  osoba  fizyczna,  która  świadomie,  ochotniczo  i  bez  wynagrodzenia
wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z
2014 roku poz. 1118).
Świadczenia  wolontariuszy  są  wykonywane  w zakresie,  w  sposób  i  w  czasie  określonych  w
porozumieniu z korzystającym. Wolontariusze działają wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne i to
nie tylko w obszarze pomocy społecznej, lecz w każdej dziedzinie życia społecznego. Wolontariat
powinien  charakteryzować  się:  dobrowolnością,  silna  motywacją  i  profesjonalizmem.
Wolontariuszem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jak również osoba niepełnoletnia,
za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
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W roku 2015 z OPS współpracowało 26 wolontariuszy. Ich zakres pracy obejmował:
 obsługę punktu wydawania posiłków (7 wolontariuszy),
 wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych (9 wolontariuszy),
 indywidualną  pracę  z  dziećmi  korzystającymi  z  popołudniowych  zajęć  opiekuńczo-

wychowawczych (6 wolontariuszy),
 wsparcie rodzin w funkcjach wychowawczych i edukacyjnych (3 wolontariuszy),
 dowożenie posiłków do Oddziału Przedszkolnego w Kowalach (1 wolontariusz).

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2015 realizował wiele dodatkowych zadań wynikających ze
współpracy ze Stowarzyszeniami, Kościołami i innymi instytucjami.

W okresie  Świąt  Bożego Narodzenia  przygotowano 2 spotkania,  na którym dzieci  otrzymały
prezenty  –  Zbór  Kościoła  Zielonoświątkowego  w  Skoczowie  zorganizował  spotkanie
„Gwiazdkowa niespodzianka” i przekazał 86 paczek.
Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazało w ramach dotacji rządowej na organizację
letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych bezpłatne miejsca na kolonie dla 3 dzieci
w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Łebska Roma” w miejscowości Nowęcin koło Łeby.

Chrześcijańska Służba Charytatywna zorganizowała w miesiącu lipcu jednodniową wycieczkę
dla 15 dzieci do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Dzieci zwiedziły także Trójstyk w
Jaworzynce oraz spożyły obiad w restauracji „U Jana” w Istebnej.

Nasza placówka prowadząc działalność profilaktyczną mającą na celu zapobieganiu narastaniu
patologii ściśle współpracuje z kuratorami sądowymi z Cieszyna – pionu rodzinnego i karnego.
Głównym  zadaniem  jest  wspólne  działanie  zmierzające  do  zmniejszenia  liczby  przestępstw
przeciwko  rodzinie,  stosowaniu  przemocy,  nadużywania  alkoholu,  znęcań  psychicznych  i
ochrona dzieci przed następstwami zaniedbań rodziców lub opiekunów.
Pracownicy  socjalni  na  co  dzień  współpracują  z  funkcjonariuszami  Policji  i  pedagogami
szkolnymi zwłaszcza w zakresie problemów dotyczących zaniedbań dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych.

Współpracujemy również z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie w zakresie rejestracji osób
bezrobotnych korzystających ze wsparcia finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej.
18  sierpnia  2015  roku  zawarto  z  PUP  Cieszyn  porozumienie  o  współpracy  dotyczącej
użytkowania systemu SEPI. Celem porozumienia  jest  efektywna współpraca między stronami
zapewniająca  sprawną  wymianę  informacji  dotyczących  osób  zarejestrowanych  w  PUP  i
korzystających  jednocześnie  z  pomocy  OPS  oraz  zapewnienie  tym  osobom  optymalnych
możliwości aktywizacji zawodowej i społecznej.

Należy wspomnieć, iż Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi również placówkę szkoleniową dla
studentów  Uniwersytetu  Śląskiego  Filia  w  Cieszynie  oraz  Kolegium  Służb  Pracowników
Społecznych w Bielsku-Białej.
W roku 2015 na praktyczną naukę zawodu przyjęto 1 studenta. Pracownicy Ośrodka podnosili
swoje  kwalifikacje  zawodowe  na  39  różnych  szkoleniach  a  3  osoby  ukończyły  studia
podyplomowe.
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Ogółem pomocą objęto:

Rodzaj świadczeń Ilość rodzin Ilość osób w rodzinach

Pomoc społeczna 418 1.156

Praca socjalna 696 1.936

Dodatki mieszkaniowe 307 801

Świadczenia rodzinne 1536 3.942

Fundusz alimentacyjny 117 290

Dodatki energetyczne 150 420

Kierownik OPS wydał decyzje administracyjne:

Rodzaj zadania Ilość wydanych decyzji Ilość wniesionych
odwołań

Sposób rozpatrzenia
w tym odmowne

Świadczenia
społeczne

2.480 126 5 1 utrzymano w mocy
3 ponowne rozpatrzenie
1  uchybienie  terminu  do
wniesienia odwołania 

Dodatki
mieszkaniowe

583 41 2 1 utrzymano w mocy
1 ponowne rozpatrzenie

Świadczenia 
rodzinne
Fundusz 
alimentacyjny

1.609

155

90

9

6

4

6 utrzymano w mocy
3 ponowne rozpatrzenie
1  uchylenie  i  umorzenie
postępowania

Dodatki
energetyczne

328 5 0

RAZEM 5.155 271 17
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W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skoczowie dysponował budżetem w wysokości
11.214.841,50 zł z czego na zadania własne 4.865.874,00 zł zadania zlecone 6.167.815,68 zł i
środki unijne 181.151,82 zł

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane 977.400,00 zł wydatkowano 977.129,28 zł, tj. 99,97 %

Opłacono pobyt 49 osób w domach pomocy społecznej (w tym 11 osób umieszczonych w 2015r.)

Rozdział 85204
Rodziny zastępcze

Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane 152.000,00 wydatkowano 151.811,41 tj. 99,88 %

Opłacono pobyt 39 dzieci umieszczonych wyrokiem sądu w pieczy zastępczej, w tym: 35 dzieci
w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
W roku 2015 pieczę zastępczą opuściło 1 dziecko (osiągnięcie pełnoletności).
W roku 2015 do pieczy zastępczej trafiło 10 dzieci (2 dzieci do placówki i 8 dzieci do rodzin
zastępczych).

Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne
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Wydatki bieżące - na planowane 15.617,00 zł wydatkowano 14.996,36, tj. 96,03 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (dla 1 pracownika)           11.490,13

- pozostałe wydatki bieżące             3.506,23

z czego:
- zakup materiałów biurowych                496,83
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa)             1.244,30
- podróże służbowe krajowe (delegacje)             1.423,25
- odpis na ZFŚS                341,85

Rozdział 85206
Wspieranie rodziny

Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane 93.234,00 zł wydatkowano 92.975,32 zł, tj. 99,72 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (dla 2 pracowników)           85.411,69

- pozostałe wydatki bieżące             7.563,63

z czego:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP)                467,68
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)                200,00
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt na jazdy lokalne)             5.118,31
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             1.777,64

Asystenta przydzielono 34 rodzinom, w tym 16 rodzin wyznaczonych przez sąd. W rodzinach
tych przebywało 90 dzieci.

Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane 90.700,00 zł wydatkowano 78.752,66 zł, tj. 86,83 %
w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (dopłata do zadań zleconych)           45.249,60
- pozostałe wydatki bieżące           33.503,06
z czego:
- zakup materiałów i wyposażenia             2.852,80
- zakup energii             3.459,10
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)                100,00
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- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa)           12.683,39
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             3.504,56
- opłata za czynsz             3.294,84
- podróże służbowe krajowe (delegacje)                183,99
- koszty opłaty komorniczej             1.384,73
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             5.469,65
- opłaty na rzecz budżetu państwa                570,00

W związku  z  większymi  kosztami  obsługi  świadczeń niż  środki  gwarantowane przez  budżet
państwa gmina dopłaca  ze  środków własnych do utrzymania  działu  zajmującego się  obsługą
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W roku 2015 dopłata wyniosła 78.752,66 zł.
Art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi, że uzyskane przez
organ  właściwy  dłużnika  oraz  organ  właściwy  wierzyciela  dochody  przeznacza  się  w
szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
W roku 2015 dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone
przez  dłużników  alimentacyjnych  wyniosły  41.733,18  zł,  czyli  faktyczna  dopłata  gminy  do
realizacji  zadań  z  funduszu  alimentacyjnego  po  korekcie  z  uzyskanych  dochodów  wyniosła
37.019,48 zł.

Zadania zlecone

Wydatki bieżące - na planowane środki w kwocie 6.105.416,00 wydatkowano w 5.964.926,55 tj. 
97,70 %
w tym:

Świadczenia społeczne      5.554.215,81
w tym:

1) zasiłki rodzinne 13.474 świadczeń na kwotę      1.342.615,00

2) dodatki do zasiłków rodzinnych 6.077 świadczeń na kwotę         765.120,53

3) świadczenia opiekuńcze 9.363 świadczeń na kwotę      2.353.169,00

w tym zasiłki pielęgnacyjne 8.420 świadczeń na kwotę 1.288.260,00
świadczenia pielęgnacyjne 851 świadczeń na kwotę 1.017.520,00
specjalny zasiłek opiekuńczy 92 świadczeń na kwotę     47.389,00

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”
238 świadczenia na kwotę         238.000,00

5) zasiłek dla opiekuna           31.980,10

6) fundusz alimentacyjny 2.158 świadczeń na kwotę         823.330,78

Składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  od  osób  pobierających  świadczenia
rodzinne na kwotę         236.975,02

Pozostałe koszty obsługi         173.735,72

w tym  świadczeń rodzinnych 103.282,03
 funduszu alimentacyjnego   69.494,29
zasiłek dla opiekuna       959,40
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- wynagrodzenie osobowe pracowników (5 osób) wraz z pochodnymi         173.735,72

Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane środki w kwocie 21.000,00 wydatkowano 18.925,62 tj. 90,12 %

(w tym dotacja z budżetu wojewody śląskiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na
składki ZUS otrzymano 21.000,00 zł wykorzystano 18.925,62 zł; tj. 90,12 %)

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 48 osób pobierających zasiłki stałe.

Zadania zlecone

Wydatki bieżące - na planowane środki w kwocie 26.695,00 wydatkowano 25.623,36; tj. 95,99 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane 453.162,00 zł wydatkowano 451.201,98 zł tj. 99,57 %

(w tym dotacja z budżetu wojewody śląskiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na
wypłatę zasiłków okresowych otrzymano 296.000,00 zł wykorzystano 295.866,45 zł tj. 99,95 %)
w tym:

- zasiłki celowe dla 230 rodzin        112.341,04

- zasiłki celowe specjalne dla 113 rodzin          37.660,49

- sprawienie pogrzebu dla 2 osób            5.334,00

- zasiłki okresowe dla 243 rodzin         295.866,45

Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe

Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane 570.000,00 zł wydatkowano 569.459,06 zł tj. 99,91 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 307 rodzin
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z czego:

rodzaj zasobów ilość rodzin ilość świadczeń środki finansowe (w zł)

spółdzielcze 113 1.002 183.202.68

komunalne 135 1.223 265.441,59

inne 59 504 120.814.79

RAZEM: 307 2.729 569.459,06

Zadania zlecone

Wydatki bieżące - na planowane 22.186,68 zł wydatkowano 20.385,19 zł tj. 91,88 %

w tym:

- świadczenia społeczne           19.985,48

Wypłacono dodatki energetyczne dla 150 rodzin.

rodzaj gospodarstwa
domowego

ilość rodzin ilość świadczeń środki finansowe (w zł)

1 - osobowe 42 417 4.661,52

2 do 4 - osobowe 87 749 11.631,17

5 i więcej osobowe 21 198 3.692,79

RAZEM: 150 1.364 19.985,48

- koszty obsługi                399,71

Koszty  obsługi  zadania  (2%  od  wypłaconych  świadczeń)  przeznaczono  na  dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdział 85216
Zasiłki stałe

Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane środki w kwocie 229.000,00 zł wydatkowano 229.000,00 zł tj. 
100,00%
(w tym dotacja z budżetu wojewody śląskiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na
wypłatę zasiłków stałych otrzymano 229.000,00 zł wykorzystano 229.000,00 zł tj. 100,00 %)

Wypłacono zasiłki stałe dla 62 osób.

Rozdział 85219
Ośrodki pomocy społecznej
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Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane 1.684.577,00 zł wydatkowano 1.664.671,72 zł tj. 98,82 %

(w  tym  dotacja  otrzymana  z  budżetu  wojewody  śląskiego  na  realizację  zadań  własnych  z
przeznaczeniem na wynagrodzenia w wysokości 277.770,00 zł, którą wykorzystano w 100,00 %)
w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (dla 26 pracowników)      1.434.442,84
w tym nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników

- wynagrodzenia bezosobowe             3.350,00
na okres zastępstwa (zwolnienie chorobowe i urlop wypoczynkowy) zatrudniono 1 osobę (sprzątaczka)

- pozostałe wydatki bieżące         226.878,88

z czego:
- wydatki BHP (w tym ekwiwalent za odzież roboczą dla 13 pracowników)             5.664,85
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           43.237,00
- zakup materiałów i wyposażenia           32.234,45
- zakup energii           13.893,80
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)             3.791,52
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)             1.640,00
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, konwój, monitoring, obsługa prawna)        45.926,43
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             3.618,62
- opłata za czynsz           13.179,13
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników)           20.176,92
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia)             1.654,41
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           29.764,92
- podatek od nieruchomości             1.638,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa                  30,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)             1.067,83
- koszty postępowania sądowego (zastępstwo procesowe)                600,00
- szkolenia pracowników             8.761,00

Rozdział 85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej

Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane 22.000,00 zł wydatkowano 18.871,37 zł tj. 85,78 %

Poniesiono opłaty za 6 mieszkań chronionych.

Z tytułu odpłatności za mieszkania chronione uzyskano kwotę 18.667,60 zł, która stanowi dochód
dla Gminy Skoczów.

Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
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Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane 320.334,00 zł wydatkowano 318.325,06 zł tj. 99,37 %
w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (6 pracowników)         283.345,38

- wynagrodzenia bezosobowe           16.349,75

- pozostałe wydatki bieżące           18.629,93

z czego:
- ekwiwalent za odzież roboczą dla 6 opiekunek domowych             2.333,73
- zakup materiałów i wyposażenia (środki BHP dla opiekunek)             2.287,40
- zakup usług remontowych (naprawa służbowych rowerów)                703,02
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)                440,00
- podróże służbowe krajowe (dojazdy do chorych zamieszkałych na terenie gminy)          6.302,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             6.563,58

Zapewniono opiekę w formie usług opiekuńczych dla 50 osób w 45 rodzinach - zrealizowano
8.414 godzin usług.
Z tytułu odpłatności za usługi uzyskano kwotę 51.861,39 zł,  która stanowi dochód dla Gminy
Skoczów.

Zadania zlecone

Wydatki bieżące - na planowane środki w kwocie 12.900,00 wydatkowano 12.397,21 tj. 96,10 %

Wypłacono  wynagrodzenia  dla  4  osób  świadczących  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze
zatrudnionych przez OPS na podstawie umowy zlecenia.
Specjalistycznymi  usługami  opiekuńczymi  objęto  4  osoby,  którym  zrealizowano  309  godzin
usług.
Koszt jednej godziny usług wynosił 35,00 zł.

Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne uzyskano dochód w wysokości 3.461,85 zł, z czego
kwotę 3.288,75 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na konto Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach zaś  kwota  173,10 zł  (tj.  5% dochodów uzyskanych na  rzecz
budżetu  państwa)  stanowi  dochód  dla  gminy  Skoczów  –  jako  wynagrodzenie  dla  jednostki
samorządu terytorialnego z związku z realizacją zadań z  zakresu administracji  rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85295
Pozostała działalność

Zadania własne

Wydatki bieżące - na planowane 236.850,00 zł wydatkowano 235.189,76 zł tj. 99,30 %

(w  tym  dotacja  otrzymana  z  budżetu  wojewody  śląskiego  na  realizację  zadań  własnych  z
przeznaczeniem na dożywianie uczniów w wys. 135.000,00 którą wykorzystano w 100,00 %)
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w tym:

- dożywianie         225.000,00

W roku  2015 Ośrodek Pomocy Społecznej  realizował  rządowy Program wspierania  gmin  w
zakresie dożywiania ustanowiony przez Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013
r.  w sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  wspierania  finansowego gmin  w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
Program ten określa szczegółowo sposób realizacji zadania wynikającego z art. 17, 36 48 ustawy
o pomocy społecznej.
Na  realizacje  programu  Gmina  otrzymuje  dotację  z  budżetu  państwa  przy  jednoczesnym
spełnieniu warunku wniesienia wkładu własnego gminy na poziomie minimum 40%.
Rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto:

Forma dożywiania liczba osób dotacja środki własne ogółem
posiłek 338 135.000,00 9.004,81 144.004,81
w tym:
dzieci  do  czasu  rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej

107 27.991,00 0,00 27.991,00

uczniowie do ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej

192 71.093,39 9.004,81 80.098,20

dorośli 68 35.915,61 0,00 35.915,61
zasiłek celowy 684 0,00 81.730,00 81.730,00
RAZEM 829 135.000,00 90.734,81 225.734,81

- pozostałe wydatki bieżące           10.189,76

z czego:
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały i środki czystości do jadłodajni)                980,00
- zakup energii (media w jadłodajni)             2.027,46
- zakup usług pozostałych (pozostałe media – ścieki i śmieci w jadłodajni)                333,30
- indywidualne i grupowe poradnictwo specjalistyczne w ramach PAI             6.849,00
Program Aktywizacja  i  Integracja  realizowany był  w porozumieniu  z Powiatowym Urzędem
Pracy w Cieszynie w celu poprawy sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, dla których urząd ustalił III profil pomocy oraz kształtowanie ich
aktywnej  postawy w życiu społecznym i zawodowym. W ramach PAI 10 osób bezrobotnych
przez dwa miesiące (maj-czerwiec) odbywało prace społecznie użyteczne oraz zajęcia z zakresu
integracji społecznej.

Zadania zlecone

Wydatki bieżące - na planowane środki w kwocie 618,00 zł wydatkowano 618,00 zł tj 100%

- świadczenia społeczne                600,00

Wypłacono pomoc dla 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w związku z realizacją
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres I-
XII/2014 ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku.

- koszty obsługi                  18,00
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Koszty  obsługi  zadania  (3%  od  wypłaconych  świadczeń)  przeznaczono  na  dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników OPS.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395
Pozostała działalność

Zadania własne

Środki pozyskane z EFS na realizację projektu systemowego pn. „Startuj z rozmachem – aktywni
zawodowo i społecznie w gminie Skoczów” w ramach PO KL (dotacja w wysokości 132.662,05
oraz wkład własny gminy w wysokości 29.481,77).

Wydatki bieżące - na planowane 162.143,82 zł wydatkowano 151.383,75 zł, tj. 93,36 %

Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi           50.543,72
(pracownik socjalny, zespół projektowy)

-wynagrodzenia bezosobowe             1.680,00
(umowa zlecenie: doradca zawodowy)

- pozostałe wydatki bieżące:           99.160,03

z czego:
- zasiłki celowe dla uczestników projektu           29.481,77
- stypendia stażowe dla uczestników projektu           31.600,01
- dokształcanie (czesne, dojazdy do szkół, materiały dydaktyczne, szkolenia)           27.048,74
- usługi pozostałe (psycholog, radca prawny, spotkanie podsumowujące)           11.029,51
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