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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W KRZYKOSACH ZA ROK 2010 

 
Rok  2010  był  kolejnym  rokiem  działań Ośrodka  na  rzecz  zapewnienia  bezpieczeństwa 

socjalnego  oraz  zapobiegania  wykluczeniu  społecznemu  poprzez  integrację  społeczności 

lokalnej.  

 

W  roku  2010  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizował  zadania  z  zakresu  administracji 

rządowej oraz zadania własne gminy określone przepisami:  

 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, 

poz. 1362) 

 Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 

2005 r. Nr 180, poz. 1493) 

 Ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z  2005r. Nr  267, poz. 2259) 

 

Działalność  Ośrodka  w  roku  2010,  realizowana  w  oparciu  o  wyż/wym.  akty  prawne, 

zmierzała  także  do  realizacji  założeń  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych 

i Integracji  Gminy  Krzykosy  na  lata  2008  –  2015  (Uchwała Nr  XIV/68/2007  Rady  Gminy 

Krzykosy z dnia 12 grudnia 2007r.) .   
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W okresie sprawozdawczym realizacja zadań wynikających z podstawowej działalności 

Ośrodka przedstawiała się następująco: 

1. przyznawanie i wypłata świadczeń przewidzianych ustawą 

o pomocy społecznej oraz ustawą o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

w 2010 roku wydatkowano na zasiłki ogółem: 409 606,‐ 

z tego 116 059,‐ środki własne  

  293 547,‐  dotacja 

   

 

 

 

 

rodzaj zasiłku 
Rok 2008  Rok 2009 Rok 2010 

liczba 

rodzin 

kwota  liczba 

rodzin 
kwota 

liczba 

rodzin 

kwota

Zasiłek celowy  141  48 000,‐  98  52 045,‐  82 74 682,- 

Zasiłek celowy 

specjalny 
64  18 775,‐  48  18 190,‐  38 15 790,- 

Zasiłek 

okresowy 
17 

 

24 274,‐ 
własne 6 586,‐ 

dotacja 17 688,‐

18 
20 317,‐ 

własne 3 591,‐ 

dotacja 16 726,‐

19 
20 873,- 

własne 4 580,- 
dotacja 16 293,- 

Zasiłek stały  4 
 

8 792,‐ 
dotacja 

4 
9 180,‐ 
dotacja

4 12 646,- 
dotacja 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

4 
 

791,‐ 
dotacja 

4 
826,‐ 
dotacja 

4 1 138,- 
dotacja 

Świadczenie 

pieniężne na 

zakup 

artykułów 

żywnościowych 

19 
 

13 990,‐ 
własne 6 610,‐ 

dotacja 7 380,‐ 
10 

5 962,‐ 
własne 2 342,‐ 

dotacja 3 620,‐ 
22 8 178,- 

własne 

Dożywianie 

dzieci w 

szkołach 

72 
 

40 650,‐ 
własne 22 630,‐ 

dotacja 18 020,‐ 
71 

52 984,‐ 
własne 30 596,‐ 

dotacja 22 388,‐ 
68 

44 340,- 
własne 12 829,- 
dotacja 31 511,- 

Zasiłki celowe 

dla rolników 

dotkniętych 

klęską powodzi 

0  0  0  0  106 231 959,- 
dotacja 
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2. praca socjalna 

Do głównych  zadań pracownika  socjalnego należy przede wszystkim  realizowanie 

szeroko rozumianej pracy socjalnej. Praca socjalna jest najbardziej czasochłonnym i najmniej 

mierzalnym elementem pracy pracownika socjalnego.  

Praca  socjalna  polega  na  pomocy w osobistym  i  społecznym  usamodzielnianiu  się 

jednostki  i  rodziny.  Jest  realizowana  w  ramach  kontaktów  interpersonalnych  między 

pracownikiem socjalnym a osobami wspomaganymi.  
Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i 

rodzin w ich środowisku społecznym.  
Praca  socjalna  jest  prowadzona  z  osobami  i  rodzinami  w  celu  rozwinięcia  lub 

wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu 

zapewnienia  współpracy  i  koordynacji  działań  instytucji  i organizacji,  istotnych  dla 

zaspokajania potrzeb członków społeczności.  

Pracą  socjalną  obejmuje  się wszystkie  osoby  i  rodziny,  które  trafiają  do  Ośrodka 

Pomocy Społecznej bez względu na ich dochód. Podobnie  jest z interwencją kryzysową czy 

poradnictwem specjalistycznym. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt 

socjalny. 

  Praca socjalna  Interwencja 

kryzysowa 

Poradnictwo 

specjalistyczne 

Działania 

podjęte w 

ramach 

Niebieskiej 

Karty 

Wnioski 

skierowane 

do GKRPA 

Liczba 

kontraktów 

socjalnych 

liczba 

rodzin 

liczba 

osób w 

rodzinach 

liczba 

rodzin 

liczba osób 

w 

 rodzinach 

liczba 

rodzin 

liczba 

osób w 

rodzinach 

liczba rodzin  liczba osób  liczba osób 

 
2008 

 
149  532  40  58  56  194  9  7  6 

 
2009 

 
148  564  6  23  6  26  7  4  8 

 
2010 

 
152  547  12  32  18  22  12  8  12 

 

Liczba wywiadów 
  2009 2010 
środowiskowych  303 311 
alimentacyjnych  13 14 
na rzecz GKRPA  13 6 
dot. dłużników 

alimentacyjnych 
10 29 

na potrzeby ŚDS  17 16 
 

Ogółem: 356 376 
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Liczba decyzji 
  2009 2010 
przyznających  303 494 
odmownych  13 17 
zmieniających  13 4 
uchylających  10 2 

 
Ogółem: 356 517 

 

 

3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej 

W  2010  roku  (podobnie  jak  w  latach  poprzednich)  polityka  kadrowa  Ośrodka 

zmierzała  w  kierunku  spełnienia  wymogów  ustawowych  w  zakresie  zatrudnienia 

odpowiedniej  ilości  pracowników  socjalnych. W  myśl  art.  110  ust.  11  ośrodek  pomocy 

społecznej zatrudnia bowiem pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności 

gminy w  stosunku  jeden pracownik  socjalny na  2  000 mieszkańców. Zatem  biorąc pod 

uwagę  fakt,  iż Gmina Krzykosy  na  koniec  2009  roku  liczyła  6  750 mieszkańców  istniała 

konieczność  zatrudnienia w  tut. Ośrodku  4  pracowników  socjalnych.  Ponadto  spełnienie 

wymogów ustawowych w tym zakresie jest zgodne z celami strategicznymi SRPSiIGK.   

Dążąc  do  spełnienia wymogów  organizacyjnych  pozyskano  dodatkowe  środki  na 

zatrudnienie 2 pracowników socjalnych w ramach projektu systemowego realizowane przez 

Ośrodek.  

Na  dzień  31.12.2010r.  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Krzykosach  było 

zatrudnionych 5 osób:  

‐ 4 pracowników socjalnych,  

‐ główna księgowa (1/8 etatu), 

‐ referent,  

‐ kierownik 

 

W  związku  z  powyższym  na  koniec  roku  2010  Ośrodek  spełniał  wymogi 

organizacyjne.  

  

Ponadto Ośrodek posiada  samochód  osobowy marki Citroen Berlingo. Pracownicy 

socjalni  są  w  stanie  szybciej  i  efektywniej  reagować  na  potrzeby  osób  znajdujących  się 

w trudnej  sytuacji  życiowej.    Wielokrotna  potrzeba  interwencji  w  środowisku  oraz 

wzrastająca  liczba wniosków w zakresie pomocy finansowej spowodowały,  iż w 2010 roku 

liczba wyjazdów  była  porównywalna do  roku  2009  i wynosiła  269  (dla  porównania  ilość 

wyjazdów w 2008r. wynosiła 193, a w 2009 ‐ 261). 
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W 2010  roku  liczba przejechanych kilometrów wynosiła 9 952, natomiast  całkowite 

koszty  utrzymania  samochodu  służbowego  zmniejszyły  się  w  stosunku  do  roku  2009 

o 35,47 % i wynoszą 5 023,12 (szczegółowa analiza kosztów wg. poniższej tabeli) 

 

 

 

Liczba 

przejechanych km 
9 952  

Koszty utrzymania 

ogółem 
5 023,12 

w tym:   
           naprawa (części i usługa)  553,63 

           paliwo  3 312,49 

          przegląd  98,00 

          ubezpieczenie (OC,AC)  1022,00 

          mycie  37,00 

 

 

4. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 

społecznych 

 

4.1 pomoc  rzeczowa  w  postaci  darów  żywnościowych  przyznawanych 

w ramach  Europejskiego  Programu  Pomocy  Najbardziej 

Potrzebującym PEAD  

Od marca 2006 roku w programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpisała się 

pomoc  rzeczowa w postaci darów  żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy. 

W roku 2010 (podobnie  jak w 2009) do skorzystania z pomocy rzeczowej uprawnione były 

osoby  lub  rodziny spełniające co najmniej  jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy 

o pomocy  społecznej  oraz  kryterium  dochodowe,  które  nie  powinno  przekroczyć 

odpowiednio: 715,50 zł dla osoby samotnej oraz 526,50 zł dla osoby w rodzinie.  

 

Do ubiegania się o żywność w ramach programu z Wielkopolskiego Banku Żywności 

uprawnione są jedynie organizacje pozarządowe posiadające zapis dotyczący 

prowadzenia działalności charytatywnej na rzecz osób zamieszkałych na terenie objętych 

wsparciem w ramach programu. 
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 W  związku  z  powyższym w  roku  sprawozdawczym Ośrodek  Pomocy  Społecznej 

nawiązał  współpracę  z  Wiejskim  Towarzystwem  Tenisowym  w  Solcu,  które  wystąpiło 

z wnioskiem  do  Banku  Żywności  w  Poznaniu.  Podczas  jednorazowej  akcji  dystrybucji 

żywności   dla mieszkańców  gminy Krzykosy  spełniających  powyższe  przesłanki wydano 

ogółem 13 620,40 kg, w tym: 

5 760 l mleka 

840 kg płatków kukurydzianych 

739,20 kg dań gotowych z kaszą 

921,60 kg kaszy jęczmiennej z warzywami 

336 kg herbatników 

616 kg sera 

960 kg cukru 

960 kg kaszy jęczmiennej 

100 kg serów topionych 

1 497 kg dań gotowych z makaronem 

890 kg kaszy manny 

 

Z pomocy skorzystało 141 rodzin, tj. 483 osoby z terenu gminy Krzykosy.  

 

4.2 realizacja programu „Uczeń na wsi” 

Od września 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach realizuje program 

finansowany w ramach środków PFRON  „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia 

przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.  

Na  rok  szkolny 2009/2010 Gmina otrzymała dotację w wysokości 52 735,66 zł. Realizacja 
programu  trwała  do  czerwca  2010r.  W  ramach  programu  objęto  wsparciem  30  dzieci 

z terenu gminy. 

 

4.3 usługi opiekuńcze 

Usługi  opiekuńcze  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  realizowane  są  w  oparciu 

o przepisy Ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z Uchwałą  Nr XXXVII/235/2010 Rady 

Gminy  Krzykosy  z  dnia  5  lutego  2010  roku.  W  roku  sprawozdawczym  usługami 

opiekuńczymi  objęto  3  osoby  z  terenu  gminy  Krzykosy  –  2  ponosiły  odpłatność  za 

świadczone usługi, 1 – zwolniona.  

‐ kwota odpłatności za usługi opiekuńcze ‐ 2 204,80 (dochody budżetu gminy)  

‐ opiekunki realizujące usługi pracowały w ramach umowy zlecenia (1osoba w miarę 

potrzeb) oraz w ramach prac interwencyjnych (1 osoba, od IV – VIII) 

‐ opiekunki przepracowały ogółem 1 422 godziny 
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5. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy 

w ramach zidentyfikowanych potrzeb 

  

5.1 odwiedziny u Seniorów  

Wśród  dodatkowych  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej wynikających  z  potrzeb 

mieszkańców należy wymienić systematyczne odwiedziny u seniorów. Pracownicy Ośrodka 

wraz  z  Wójtem  Gminy  Krzykosy  odwiedzają  osoby,  które  ukończyły  90  lat,  co  roku 

odwiedzają również osoby po 95 roku życia. W 2010 roku odwiedziliśmy 7 osób.  

Najstarsza mieszkanka Gminy  liczy  101  lat  (15.03.2011r.  ukończyła  102)  i mieszka 

w Witowie,  kolejna  Jubilatka  w  grudniu  2010  roku  ukończyła  100  lat  (mieszka 

w Miąskowie). 

Ponadto  pracownicy  socjalni  często  odwiedzają  osoby  starsze  i  samotne. Wizyty 

pracowników  socjalnych mają  na  celu  udzielenie wsparcia  oraz  zdiagnozowanie  potrzeb 

osoby  samotnej  dotyczących  potrzeby  pomocy  w  zakresie  wykonywania  codziennych 

czynności. Bardzo dużą rolę w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności w tym zakresie 

maja  także  przedstawiciele  lokalnych  władz  (radni,  sołtysi),  którzy  posiadają  najlepsze 

rozeznanie w swoich środowiskach i zgłaszają potrzebę interwencji. 

 

5.2 spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych  

W  2010  roku  Ośrodek  pozyskał  dofinansowanie  na  zorganizowanie  spotkania 

opłatkowego  dla  osób  niepełnosprawnych  w  wysokości  2000  zł.  Zgodnie  z  wnioskiem 

o dofinansowanie  w  dniu  20  grudnia  2010  roku  w  Gospodarstwie  Agroturystycznym 

„Przystań pod Różą” odbyło się spotkanie, na które zaproszono 51 osób, w różnym wieku 

i o różnym stopniu niepełnosprawności, oraz 15 opiekunów.  

Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu kolęd  i pastorałek przygotowanego przez 

Zespół  GAMA  pod  kierownictwem  p.  Anny  Beceli.  Po  koncercie  wszyscy  uczestnicy 

spotkania  podzielili  się  opłatkiem  i  zasiedli  do  wspólnego  posiłku.  Na  zakończenie 

spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki świąteczne.  

Ogólny koszt imprezy wyniósł 4 585,70 zł 

 

 

5.3 realizacja  projektu  systemowego  „DAJMY  SOBIE  SZANSĘ  – 

INTEGRACJA poprzez ROZWÓJ” 

W 2008 roku Ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „DAJMY SOBIE 

SZANSĘ  –  INTEGRACJA  poprzez  ROZWÓJ”  współfinansowanego  ze  środków 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Priorytetu  VII.  Promocja  integracji 

społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Umowa ramowa na realizację projektu, podpisana 24.09.2008r., obejmuje lata 2008 – 2013. 

Przez  okres  trwania  projektu  Ośrodek  jest  zobowiązany  co  roku  składać  wniosek 

o dofinansowanie wskazanych w nim działań.  
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W 2010 roku wniosek o dofinansowanie projektu opiewał na kwotę 121 824,67 zł, 

 z tego : 

‐ kwota dofinansowania w ramach projektu systemowego wynosiła 109 033,08 zł,  

‐ wkład własny – 12 791,00 zł      

 

W  ramach  projektu,  oprócz  szeregu  instrumentów  aktywnej  integracji 

mających na celu aktywizację zawodową i społeczną kobiet mieszkających na terenie 

gminy Krzykosy poprzez pozyskanie przez nich nowych kompetencji  społecznych 

i zawodowych, sfinansowano: 

‐ zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych w Ośrodku; 

‐ zakup flipcharta, bindownicy i laminatora na potrzeby Ośrodka; 

‐  zorganizowanie Festynu Rodzinnego dla mieszkańców gminy  i powiatu  – 

promującego aktywne spędzanie czasu wolnego z dziećmi; 

‐  zainicjowano  spotkania  grupy  wsparcia  w  ramach  której  zorganizowano 

wyjazd integracyjny do teatru; 

 

5.4 zorganizowanie wyjazdu dzieci z terenu gminy na Spartakiadę 

W ramach współpracy z Wiejskim Towarzystwem Tenisowym w Solcu Ośrodek Pomocy 

Społecznej  zorganizował wyjazd  dla  44  dzieci  z  terenu Gminy Krzykosy  na  Spartakiadę, 

która odbyła się 25.08.2010r. w Trzemesznie. 

Podczas licznych konkurencji sportowych dzieci zdobyły wiele nagród indywidualnych. 

Zespołowo grupa z gminy Krzykosy zdobyła II miejsce. 

 

5.5 asystenci rodzin 

W  ramach  współpracy  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Ośrodek  objął 

kompleksowym wsparciem 3 rodziny z terenu gminy Krzykosy z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi. Rolę asystentów rodzin pełnili pracownicy OPS w Krzykosach, którzy – 

w okresie od IX do XII 2010 roku – poświęcili 96 godzin dodatkowej pracy na rzecz rodziny. 

 

6. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi 

na rzecz społeczności lokalnej  

6.1 pomoc  w  przygotowaniu  projektu  oraz  wypełnieniu  wniosku 

o przyznanie  pomocy  w  ramach  PROW  2007  –  2013 

na zagospodarowanie  placu w  pobliżu  kortów  tenisowych w  Solcu 

na miejsce integracyjno – rekreacyjne połączone z placem zabaw  

‐ realizator projektu WTT Solec 

‐ podpisanie umowy listopad 2010 

‐ finalizacja i wykonanie projektu rok 2011 
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6.2 pomoc  w  przygotowaniu  wnioski  o  dofinansowanie  imprezy 

kulturalnej dla emerytów i rencistów  

‐  współpraca  ze  Związkiem  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów  koło 

Krzykosy 

 

 

 

 

Bilans potrzeb na rok 2011 
 

1. wymogi legislacyjne 

1/ organizacja pracy w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych 

Nowelizacja Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy nałożyła na 

Gminy  obowiązek  powołania  Zespołów  Interdyscyplinarnych  wskazując  jednocześnie 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  jako  jednostkę  mającą  zapewnić  obsługę  organizacyjno  – 

techniczną  zespołu  interdyscyplinarnego  (art.  9a  ust.  9 wyż/wym  ustawy). Wspomniany 

wymóg  wiąże  się  jednak  z  problemami  lokalowymi  oraz  zabezpieczeniem  finansowym 

w budżecie Ośrodka na wspomnianą obsługę (zakup materiałów biurowych tkj. papier czy 

toner,  znaczki, koperty  etc. W  związku  z powyższym budżet Ośrodka winien  znaleźć  się 

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Dział  Rozdział  Paragraf  treść  Wartość 

852         

  85205    Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

2000,00 

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  1500,00 

4300  Zakup usług pozostałych  500,00 

 

 

2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie 

na świadczenia z pomocy społecznej 

W oparciu o analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

z pomocy społecznej zdiagnozowano potrzeby w zakresie: 
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1/  poszerzenia  oferty  pomocowej  Ośrodka  poprzez  stworzenie  możliwości 

skorzystania ze specjalistycznej pomocy 

Z  diagnozy  osób  i  rodzin  korzystających  z  pomocy Ośrodka wynika,  że  znaczna 

liczba osób  i rodzin będących w kryzysie wymaga specjalistycznej pomocy psychologicznej 

czy  poradnictwa  prawnego.  W  miarę  możliwości  Ośrodek  kieruje  osoby  dotknięte 

problemami  do  Ośrodka Wsparcia  i  Centrum  Interwencji  Kryzysowej  w  Środzie Wlkp. 

niemniej jednak wiele osób i rodzin przerywa cykl spotkań ze specjalistami, pomimo dalszej 

potrzeby  korzystania  z  takiej  formy  wsparcia,  ze  względu  na  problemy  z  dojazdem. 

Istotnym  problemem  jest  również  ograniczona  dostępność  do  pracowników  Ośrodka, 

pracujących w godzinach od 7 do 15.  

Rozwiązaniem  byłoby  utworzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia  na  terenie  gminy. 

Usługi  świadczone  w  ramach  GOW  stanowiłyby  jednocześnie  odpowiedź  na 

zapotrzebowanie społeczności.  

W ramach GOW zostałyby ustalone dyżury specjalistów porad będą udzielali:  

‐ prawnik,  

‐ psycholog,  

‐ doradca zawodowy, 

‐ pracownik socjalny, 

 

Utworzenie GOW  stałoby  się  elementem Gminnego  Systemu  Profilaktyki  i Opieki 

nad Dzieckiem  i Rodziną  (obowiązek utworzenia GSPiOnDiR wynika z Ustawy o pomocy 

społecznej).   

Ponadto  w  siedzibie  GOW  istniałaby  możliwość  spotkania  z  pracownikiem 

Powiatowego Urzędu Pracy – eliminując tym samym konieczność dojazdu do Środy Wlkp. 

dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. 

Siedziba  GOW  zostałaby  również  wykorzystana  na  potrzeby  spotkań  grupy 

wsparcia,  która  działa  już  na  terenie  gminy  od VI.2010r.  ‐  niemniej  jednak  jej  liczebność 

wymusza  znalezienie  właściwego  lokalu.  Jak  również  na  spotkania  Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 


