SPRAWOZDANIE
z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu
za rok 2021r
W roku 2021 na realizację zadań pomocy społecznej ogółem przeznaczono kwotę w
wysokości 10 168.396, 89 zł.
lp.

Wyszczególnienie
1
- zasiłki stałe

własne
---------

dotacja
250.780,19

ogółem
250.780,19

2

- zasiłki okresowe

---------

113.384,00

113.384,00

3

- zasiłki celowe

32.972,20

-----------

32.972,20

4

- dożywianie

34.480

137.866

172.346

5

- świadczenia rodzinne

------------

2 224.109,25

2 224.109,25

6

-świadczenie wychowawcze
500+

---------------

5 191.320,31

5 191.320,31

7

- za pobyt w DPS
oraz schroniska

295.218,99

-------------

295.218,99

8

- dowóz dzieci do szkół

103.979,61

-------------

103.979,61

9

- usługi opiekuńcze

172.690,23

-------------

172.690,23

10

-ubezpieczenie zdrowot.

----------

54.654,82

54.654,82

11

- wspieranie rodziny

59.895,18

428,04

60.323,22

12

- piecza zastępcza

27.336,74

----------

27.336,74

13

- plac. opiekuńczo-wych.

-----------

-----------

------------

14

- Karta Dużej Rodziny

-----------

182

182

15

utrzymanie ośrodka

614.149,56

139.800,28

753.949,84

16

dodatki mieszkaniowe
i energetyczne

45.980,08

260,95

46.241,03

17 Dowóz żywności w ramach
FEAD
18
Decyzje na ubezpieczenie
zdrowotne

1.500

--------------

1.500

-----------

930

930

19

-----------

36.522

36.522

Program Wspieraj Seniora
20

Mieszkanie chronione

2.497,68

-----------

2.498,68

21

Centrum Aktywizacji
Społecznej I Centrum
Wspierania Rodziny

253.016,31

----------

253.016,31

22

Projekty Rewitalizacyjne

42.150

332.292,47

374.442,47

1 685.866,58

8 482.530,31

10 168.396,89

Razem:
Ośrodek zatrudnia ogółem 16 pracowników: czterech pracowników socjalnych (w tym 1 starszego
specjalistę pracy socjalnej 1 specjalistę pracy socjalnej, 1 starszego pracownika socjalnego i 1
pracownika socjalnego), opiekunkę domową, główną księgową, inspektora do obsługi świadczeń
rodzinnych i pielęgnacyjnych, oraz obsługi programu Czyste Powietrze, który jednocześnie jest
zatępcą kierownika, referenta do obsługi funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i
dodatku energetycznego, inspektora do obsługi świadczeń wychowawczych, który jednocześnie jest
księgową, asystenta rodziny, pracownika administracyjno-biurowego, 2 sprzątaczki, konsrwatorapalacza i kierowcę. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione były opiekunki domowe (w roku
ubiegłym w ramach umowy zlecenie zatrudnionych było 11 osób).
Funkcjonowanie ośrodka pomocy jest finansowane z kilku źródeł, a mianowicie: ze środków
własnych samorządu, dotacji z budżetu państwa oraz innych źródeł.
Z zadań zleconych przez administrację rządową pomocy społecznej są m.in. świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych, pomoc cudzoziemcom. Tych zadań w ośrodku pomocy
dotąd nie było. Nie wnioskowano o środki z budżetu państwa na te cele.
Zadaniem własnym gminy jest opłacanie składek zdrowotnych uprawnionym do zasiłku stałego dla
osób pełnoletnich o niskim dochodzie, które z tytułu wieku lub niepełnosprawności nie są zdolne do
pracy, wypłata zasiłków okresowych, kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie
odpłatności za pobyt w DPS, prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, wspieranie rodziny, opłacanie kosztó wania Problemów Społecznych, praca
socjalna, a także realizacja zadań nałożonych na samorząd innymi ustawami.

Realizacja zadań własnych o charakterze obowiązkowym:
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków
•

•

Najwięcej osób otrzymywało wsparcie w formie zasiłku okresowego (w tym z tytułu
bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i inne) -78osób. Zasiłki okresowe
wypłacane były bez udziału wkładu własnego, tylko w kwocie gwarantowanej przez
państwo wydatkowano na ten cel kwotę 113.384 zł.
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. W 2021 r. wypłacono zasiłki celowe na
łączną kwotę 32.972,20 zł. Zasiłki były przeznaczone na na częściowe pokrycie kosztów
zakupu żywności, opału, leków oraz zdarzenie losowe.
W 2021 r. w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto
117 uczniów bezpłatnym dożywianiem w szkołach i przedszkolach. Program realizowany
jest we wszystkich placówkach oświatowych gminy, z czego posiłki przygotowywane są na
stołówce w SP Pasym. Do szkół podstawowych w Tylkowie i Gromie posiłki są dowożone.
Posiłek ma formę jednego dania gorącego. Ponadto bezpłatnym dożywianiem objęte są
dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych. Objęto również 247 osób pomocą w formie zasiłku
celowego. Łączna kwota programu to 172.346 zł ( z czego dotacja 137.866 zł i wkład

własny 34.480 zł )
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Usługi opiekuńcze realizowane są w gminie Pasym przez 11 opiekunek zatrudnionych na
umowę zlecenie i jedną zatrudnioną na stały etat. Pomocą w formie usług opiekuńczych
objęto: 23 środowisk na kwotę 172.690,23 zł.
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu oraz kierowanie do schronisk dla osób bezdomnych
W 2021 r. MGOPS poniósł koszty w wysokości 295.218,99zł za pobyt 11
mieszkańców gminy Pasym w DPS-ach oraz 1 osoby umieszczonej w schroniskach dla osób
bezdomnych. Nie było przypadku gdzie rodzina mieszkańca ponosiłaby część kosztów
utrzymania. Koszty pobytu w DPS ponosiła gmina i mieszkańcy, których udział to 70%
dochodu własnego.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
W 2021 r. 47 osób było uprawnionych do zasiłku stałego na kwotę 250.780,16 zł. Opłacane
były składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby uprawnione do zasiłku stałego,
określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wsparcie rodzin
W ośrodku pomocy realizujemy też program FEAD tj. dostarczanie żywności dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej. W ramach programu FEAD otrzymaliśmy w 2021
r. około 33 tony żywności. Programem FEAD objętych było 757 osób.
Za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej samorząd zobowiązany jest pokrywać
koszty. Utrzymanie 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w roku 2021
wyniosło 27.336,74 zł. Na terenie gminy Pasym jest 6 rodzin zastępczych.
Asystent rodziny miał pod opieką 15 rodzin, w których żyje 35 dzieci.
Realizujemy zadania wynikające z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W ubiegłym roku
wydano 44 karty.
Praca socjalna
•
Praca socjalna jest realizowana przez 4 pracowników socjalnych pracujących w rejonach
opiekuńczych.
Co roku we współpracy ze stowarzyszeniem Forum Kobiet Polskich organizowana jest akcja
bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych. Pracownicy socjalni w bezpośrednich
rozmowach z kobietami w środowisku motywują je do poddania się badaniu. Organizowany jest
wyjazd grupowy, najczęściej w sobotę, do Centrum Onkologii w Olsztynie. Zapewniony jest

powrót.
Osoby niepełnosprawne w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dojazdu na specjalistyczne
badania. Dowożeni są busem będącym w dyspozycji ośrodka.
Pracownicy socjalni w sposób ciągły w trakcie realizacji swoich obowiązków współpracują z
policją . W trudne środowiska udają się w asyście dzielnicowego, jeśli sytuacja tego wymaga.
Pracownicy socjalni współpracują z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogiem szkolnym
w sprawach pomocy dzieciom. Kontaktują się na bieżąco z wychowawcami klas, dyrektorami
szkół w sprawach dożywiania. W sytuacjach gdy istnieje taka potrzeba kontaktują sie z
lekarzami pierwszego kontaktu, szpitalami, zakładami pielęgnacyjno opiekuńczymi. W
sytuacjach wymagajacych interwencji kryzysowej, pracownicy podejmują szereg działań
niezbędnych do przezwyciężenia trudnej sytuacji, w zależnosci od potrzeb.
Współpraca z sądem i kuratorami ma na celu głównie monitorowanie sytuacji rodzin, w których
występują kłopoty opiekuńczo wychowawcze oraz w przypadkach zaniedbań rodziców w
stosunku do dzieci. W roku ubiegłym pracownicy socjalni skierowali 12 wniosków do sądu w
sprawach rodzinnych, w celu objęcia rodziny nadzorem kuratora ze względu na trudną sytuację
dzieci.
W ramach opieki nad osobami niepełnosprawnymi, pracownicy socjalni pomagają
w kompletowaniu dokumentacji i odesłaniu jej do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności celem nabycia uprawnień do zasiłku stałego. Klienci otrzymują także
pomoc w pisaniu odwołań od orzeczeń zespołu. Pracownicy socjalni reprezentują klientów w
sądach, uczestniczą za ich zgodą podczas wizyt lekarskich, inicjują wizyty lekarza w domu
klienta. Częste były wspólne wyjazdy w teren pracowników socjalnych, lekarza i pielęgniarki.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu w 2021 r. był inicjatorem i
współorganizatorem dwóch przedsięwzięć o charakterze środowiskowym. Wraz ze
Stowarzyszeniem Mazur Pasym zorganizowano ,, Piknik Rodzinny pod Wierzą Ciśnień”, oraz
ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku ,, Gminny Dzień Seniora,, .W związku z
tym że, w ubiegłym roku nie było możliwości organizowania imprez o charakterze
środowiskowym zamiast Wigilii dla Seniorów zorganizowano paczki świąteczne. Pozyskano
sponsorów i obdarowano 20 Seniorów.
Przemoc w rodzinie
Ośrodek pomocy realizuje Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w gminie Pasym na lata 2020-2023. Zarządzeniem
Burmistrza powołano w roku 2011 Zespół Interdyscyplinarny, celem którego jest m.in.
zapobieganie występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w składzie 14 osobowym odbył 4 posiedzenia. Grupy robocze powoływane na bieżąco i wg potrzeb w roku
ubiegłym obradowały średnio raz na trzy- cztery miesiące. Do zespołu wpłynęły 3 nowe
Niebieskie Karty.
W ośrodku pomocy zatrudniony jest psycholog na umowę zlecenie. Przyjmuje dwa razy w
miesiącu po 5 godzin. Ta forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów.
Chętnie korzystają ze wsparcia psychologicznego.

Zadania zlecone
Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
W Gminie Pasym nie ma Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Potrzeby w tym zakresie są dobrze rozeznane. Osoby z niepełnosprawnością
psychiczną z terenu gminy uczęszczają do trzech ŚDS-ów: w Szczytnie, Dźwierzutach. i
Marcinkowie (gm. Purda).
-w Szczytnie przebywało w 2021 - 5 osób,
-w Dźwierzutach w 2021 - 10 osób,
-w Marcinkowie w 2021 - 22 osoby,
-w zajęciach na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szczytnie uczestniczyły 4 osoby.
Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny,
W ośrodku pomocy realizowane są zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Oba te zadnia pochłonęły środki w kwocie
2 224.109,25 zł. Środki te pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa.
Świadczeniem wychowawczym 500+ objęte są wszystkie dzieci z terenu naszej gminy do
ukończenia 18 roku życia.

Wnioski i potrzeby:
Art. 110 ust.9 brzmi „Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne
sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej”,.
Główne założenia polityki społecznej gminy Pasym i wynikające z niej potrzeby w zakresie
pomocy społecznej określają dwa dokumenty :
1.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2027 – przyjęta Uchwałą Rady
Miejskiej w Pasymiu Nr XII/96/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.
2.Ocena zasobów pomocy społecznej – dokument tworzony co roku i przedkładany Radzie
Miejskiej do 30 kwietnia na podstawie art. 16a ust. Ustawy o pomocy społecznej. Ocena zasobów
jest tworzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Winna być
jednym z narzędzi do planowania budżetu samorządu.
Na postawie analizy w/w dokumentów i bieżącej diagnozy środowiska nasuwają się następujące
wnioski:
- Nadal pogłębia się problem opieki nad osobami starszymi, co roku znacznie wzrasta udział gminy
w opłacie za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługach opiekuńczych (w
związku z czym istnieje konieczność zatrudniania opiekunek również na umowy zlecenie).
Biorąc pod uwagę tendencje starzejącego się społeczeństwa i problem wzrastającego ubóstwa
należy uznać, że występuje potrzeba kompleksowego podejścia do tego problemu, który dotyczy
zarówno finansowania domów pomocy społecznej, ale także rozwoju usług opiekuńczych,
propozycji spędzania wolnego czasu dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie gminy i
dotarcie do nich z dobrze opracowaną ofertą usług. Występuje potrzeba integracji różnych
instytucji umożliwiająca rzetelne rozpoznanie deficytów w tym zakresie. Wskazanym byłoby

rozważenie możliwości stworzenia na terenie naszej gminy Klubu Senior+ oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy lub placówki wsparcia dziennego. Ponadto warto byłoby przyjrzeć sie
możliwości zlecenia usłu opiekuńczych np. Spóldzielni socjalnej. Wówczas takie usługi mogłyby
być realizowane w dni wolne od pracy np. soboty , niedziele lub święta.
- Ważną potrzebą staje się wsparcie osób bezrobotnych poprzez promocje ekonomii społecznej,
która może być źródłem dochodu, ale też rozwoju osobistego i społecznego, pozwala na
podniesienie wiary w siebie i motywuje do zmiany życia. Rynek pracy w związku ze spadkiem
liczby osób bezrobotnych uległ ogromnym przemianom. Obecnie jest wiele miejsc pracy,
jednakże osoby które od wielu lat pozostają bez zatrudnienia mają ogromny problem z
przetrwaniem na rynku pracy. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w związku z
tym, wymagają wielowymiarowego i wszechstronnego wsparcia wielu specjalistów, aby zacząć
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Takim wyjściem może być tworzenie podmiotów
ekonomii społecznej (aktualnie wspieranych przez środki unijne) jednak bez odpowiedniego
wsparcia samorządu, może być to niemożliwe. Zauważyć można również zjawisko niechęci grupy
świadczeniobiorców do podejmowania jakichkolwiek aktywności w kierunku poprawy własnej
sytuacji życiowej. Coraz większym problemem jest pozyskanie chętnych osób do prac społecznie
-użytecznych i robót publicznych. Ruszyłatrzecia edycja projektu rewitalizacyjnego pn. ,,
Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” w Centum Aktywizacji Spolecznej . Część uczestników
ukończyła staże zawodowe. 6 uczestników podjęło zatrudnienie .Obecnie trwa trzecia edycja w/w
projektu. Niestety jest bardzo duży problem z rekrutacja chętnych uczestników. Ogranicza nas
obszar objęty rewitalizacją, z którego tylko mogą być wyłonieni potencjalni uczestnicy. Nie mogą
wziąć udziału w tym projekcie inni mieszkańcy gminy z poza obszaru rewitalizowanego.
- Ważnym również problemem z jakim boryka się Ośrodek jest duże obciążenie pracą pracownika
socjalnego, któremu brakuje czasu na pracę socjalną w środowisku klienta czyli czynność która
jest podstawowym zadaniem osoby wykonującej ten zawód. Pracownicy socjalni są dobrze
wykształconą grupą ludzi o wysokich kwalifikacjach wielokierunkowych. Mimo iż mają wyższe
wykształcenie kierunkowe mają obowiązek ustawowy podwyższania kwalifikacji i zdobywania
stopni specjalizacji w zawodzie. Obecnie dodatkowo są zaangażowani w realizację dwóch
projektów ,, Klub Integracji Społecznej” i ,, Centrum Wspierania Rodziny”
- W roku 2021 trwała nadal realizacja projektów Centrum Wspierania Rodziny , Klub Integracji
Społecznej, ,, Klub Edukacji i Integracji Pokoleń “- realizacja usług społecznych.
Zrewitalizowane obiekty są w strukturach organizacyjnych MGOPS, co wiąże się z dużo
większym zakresem obowiązków .
W roku 2021 w ośrodku pomocy
były dwie kontrole zewnętrzne z Urzędu
Wojewódzkiego z realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów oraz kontrola kompleksowa z realizacji zadań samorzadu gminnego z zakresu pomocy
społecznej oraz zgodności zatrudnienia z wymogami i kwalifikacjami .
Pasym,dn. 14.02.2022r.

Kierownik MGOPS Pasym
Sylwia Jankowska

