
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI 

OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W PRASZCE 

 

 

 

 

 

ROK 2020 

 

 

 



 
 
 

2 
 

Spis treści  

  
 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 4 

2. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce w obszarze pomocy społecznej ........................... 5 

2.1 Pomoc materialna .......................................................................................................................... 5 

a. Zasiłek stały ..................................................................................................................................... 5 

b. Zasiłek okresowy ............................................................................................................................. 5 

c. Zasiłek celowy ................................................................................................................................. 5 

d. Specjalny zasiłek celowy ................................................................................................................. 5 

e. Pomoc finansowa na zakup żywności bądź posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole  

i w domu” ............................................................................................................................................ 5 

2.2 Pomoc niematerialna ..................................................................................................................... 6 

a. Praca socjalna .................................................................................................................................. 6 

b. Zapewnienie niezbędnego schronienia ............................................................................................ 7 

d. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne .............................................................................. 7 

e. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze ............................................................ 7 

f. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej ...................................................................................... 7 

g. Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy ................................................................... 8 

h. Sprawowanie pogrzebów ................................................................................................................ 8 

3. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce w obszarze zadań zleconych ............................... 8 

3.1 Zadania zlecone: ............................................................................................................................ 8 

a. Dodatki mieszkaniowe .................................................................................................................... 8 

b. Dodatek energetyczny ..................................................................................................................... 9 

c. Stypendia i zasiłki szkolne .............................................................................................................. 9 

d. Program „Czyste Powietrze” ........................................................................................................... 9 

e. Karta Dużej Rodziny ..................................................................................................................... 10 

f. Koperta życia ................................................................................................................................. 11 

g. Opolska Karta Rodziny i Seniora .................................................................................................. 12 

h. Program pn. „Wspieraj Seniora” ................................................................................................... 12 

i. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej .................................................................... 13 

j. Asystent rodziny ............................................................................................................................. 15 

k. Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka”- II edycja........................................................................... 16 

l. „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa” współfinansowany ze środków UE ....................... 17 

m. Kontynuacja Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego ........................................... 19 

n. Poradnictwo psychologiczne ............................................................................................................. 20 



 
 
 

3 
 

o. Poradnictwo prawne ...................................................................................................................... 21 

p. Superwizja pracowników socjalnych ............................................................................................ 21 

q. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ....................................... 22 

r. Program „Nie- Sami-Dzielni” – kurier społeczny.......................................................................... 22 

4. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce w czasie panującej epidemii COVID- 19 ...... 23 

5. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce w obszarze działań związanych  z prowadzeniem 

funduszu alimentacyjnego ..................................................................................................................... 27 

5.1 Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych ...................................................................... 28 

6. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce w obszarze działań związanych z prowadzeniem 

świadczeń rodzinnych ........................................................................................................................... 29 

6.1 Świadczenia Rodzinne ................................................................................................................ 30 

a. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego ................................................................... 30 

b. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna ...................................................................................................... 31 

c. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka................................................................. 34 

d. Świadczenia rodzicielskie ............................................................................................................. 34 

6.2 Program „Za życiem” .................................................................................................................. 35 

6.3 Świadczenie wychowawcze 500 + .......................................................................................... 36 

6.4 Program „Dobry Start”  300 + ................................................................................................. 37 

8. Kadra OPS w Praszce ........................................................................................................................ 38 

9. Szkolenia Pracowników OPS w Praszce ........................................................................................... 39 

10. Informacje o przeprowadzonych kontrolach ................................................................................... 40 

11. Inwestycje ........................................................................................................................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4 
 

1. Wstęp 
 

Wysoka Rado, 

 Ubiegły rok był czasokresem bardzo trudnym dla Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Praszce. Niestety pomimo wielu planów związanymi np. pracą socjalną, realizacją 

projektów socjalnych, pracownicy Ośrodka musieli przestroić swoje działania i odpowiedzieć 

na nowe wyzwania jakie postawił nam los i pandemia Covid - 19. 

Pomimo pandemii i obostrzeń nasza jednostka pracowała nieprzerwalnie niosąc pomoc 

naszym interesariuszom. Dodatkowo Ośrodek podjął działania i pozyskał środki na 

poszerzenie naszych usług, aby odpowiedzieć na nowe wyzwania i oczekiwania mieszkańców 

naszej Gminy. Więcej na ten temat dowiecie się Państwo z przygotowanego sprawozdania  

z działalności naszego ośrodka do lektury, którego serdecznie zapraszam. 

Leszek Krzyżanowski kierownik OPS w Praszce 
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2. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce w obszarze pomocy 

społecznej 
 W ramach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, realizowana jest pomoc  

w formie materialnej i niematerialnej. Forma materialna to świadczenia w formie finansowej. 

Pomoc niematerialna, świadczona jest na wielu płaszczyznach związanych z udzielaniem 

szeroko pojętego wsparcia osób w kryzysie.   

2.1 Pomoc materialna  

a. Zasiłek stały  

 Forma pomocy materialnej przysługująca osobie pełnoletniej, gospodarującej 

samotnie bądź w rodzinie, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W przypadku 

osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe kryterium dochodowe to 701,00 zł, 

a osoby pozostającej w rodzinie 528,00 zł. Zasiłek ten, przyznawany jest z uwagi na 

częściową bądź całkowitą niezdolność do pracy bądź osiągniecie wieku emerytalnego.  

W 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłek stały przyznany był 43 osobom,  

Łączna liczba osób w tych rodzinach 47 osób, w kwocie 215 615,00 zł.  

b. Zasiłek okresowy  

 Przysługuje osobie, bądź rodzinie spełniającym kryterium dochodowe w pomocy 

społecznej. Przyznawany m.in. jest ze względu na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, 

długotrwałą lub ciężką chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, przemoc 

 w rodzinie, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe, trudności  

w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego. W 2020 r. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Praszce, przyznał zasiłek okresowy dla 43 rodzin. Łączna liczba osób w tych 

rodzinach to 95 osób. Kwota wypłaconych świadczeń to 77 848,00 zł. 

c. Zasiłek celowy 

 Zasiłek celowy, przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. 

Zasiłek ten może być przyznany w szczególności na pokrycie części bądź całości kosztów 

zakupu leków, żywności, odzieży, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego.  

W 2020 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłek celowy 68 rodzinom, o łącznej 

liczbie 80 osób w tych rodzinach. Kwota wypłaconych świadczeń to 25 944,00 zł.  

d. Specjalny zasiłek celowy  

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie, bądź rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany specjalny zasiłek celowy. 

Pomoc ta, przyznawana jest w szczególnie trudnych sytuacjach. W 2020 roku Ośrodek 

Pomocy Społecznej, wypłacił specjalny zasiłek celowy 17 rodzinom, o łącznej liczbie 22 osób 

w tych rodzinach. Kwota wypłaconych świadczeń to 7 560, 00 zł.  

e. Pomoc finansowa na zakup żywności, bądź posiłków w ramach programu „Posiłek 

w szkole i w domu”  

 Pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności lub posiłków, realizowana jest w celu 

zapewnia osobom bądź rodzinom środków finansowych na wyżywienie. Pomoc ta, jest 

przyznawana osobom kwalifikującym się do kryterium dochodowego w pomocy społecznej 

bądź kwalifikującym się do 150% kryterium dochodowego. Zasoby finansowe przeznaczone 

na cel programu finansowane są ze środków własnych gminy oraz zleconych. W 2020 roku 
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Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznał świadczenie dla 79 osób na ogólną kwotę 50 915,00 zł 

w tym środki własne 26 240,00zł oraz dotacja 24 675,00 zł.  

2.2 Pomoc niematerialna  

a. Praca socjalna  

 Praca socjalna, ukierunkowana jest na rozwiązywaniu różnych problemów 

dotyczących osób lub rodzin, powodujących określone dysfunkcje w ich życiu lub 

prowadzących do ich wykluczenia społecznego.  

 W 2020 r. pomimo pandemii COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, 

świadczył pomoc w formie pracy socjalnej w sposób ciągły. Pomimo panujących obostrzeń 

pracownicy socjalni docierali do środowisk zagrożonych przemocą, ubóstwem oraz 

wymagających wsparcia w wyniku znalezienia się w kwarantannie domowej. Każdego dnia 

podczas trwającej pandemii, pracownicy socjalni wspierali mieszkańców gminy w formie 

usługowej oraz wspierającej poprzez rozmowy telefoniczne, najczęściej z seniorami 

obawiającymi się o swoje zdrowie. Wykonywane były również zakupy dla osób 

pozostających w domach.  Z tego powodu pracownicy socjalni, zrealizowali program „Nie-

Sami-Dzielni”. Projekt ten zapewnił ciepłe, nieodpłatne posiłki dla osób znajdujących się  

w kwarantannie oraz najbardziej potrzebujących seniorów. Obiady te dowożone były przez 

kuriera społecznego, który w sposób bezpieczny i z zachowaniem obowiązujących obostrzeń, 

każdego dnia zabezpieczał społeczeństwo w gorący posiłek. „Wspieraj seniora”, to kolejny 

program realizowany przez pracowników socjalnych w ramach działań epidemiologicznych 

COVID-19. Za pomocą tego programu, zabezpieczona została najbardziej narażona na 

zakażenie grupa seniorów 70+. W ramach działań „Wspieraj seniora”, pracownicy socjalni 

wykonywali zakupy spożywcze, chemiczne oraz zapewniali leki finansowane ze środków 

własnych Interesariusza. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, pracownicy socjalni 

zrealizowali również program POPŻ, dzięki czemu najubożsi mieszkańcy gminy otrzymali 

paczki żywnościowe, które dostarczone zostały do domów podopiecznych. Z powodu ciężkiej 

sytuacji związanej z COVID-19 OPS w Praszce, nie mógł zrealizować corocznej Wigilii dla 

podopiecznych. Z tego powodu pracownicy socjalni przygotowali posiłek na wynos, aby 

interesariusze czekający cały rok na wspólne spotkanie przy stole, otrzymali namiastkę tego 

wydarzenia.  

 W związku z trwającą na terenie kraju pandemią COVID-19, wyjścia w teren 

pracowników socjalnych, były częściowo ograniczone. Pracownicy pomimo ciężkiej sytuacji 

spowodowaną pandemią COVID-19, stawali na pierwszej linii frontu. Każdego dnia stawiali 

czoło nowym wyzwaniom, wyrzeczeniom narażając swoje zdrowie i życie. W czasie, gdy 

większość instytucji wdrożyło pracę zdalną, pracownicy socjalni pozostawali w gotowości do 

działania. Wykazując się empatią oraz etyką zawodową, profesjonalnie wypełniali swoje 

obowiązki, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. W związku z rekomendacjami 

Ministra Zdrowia, pracownicy zostali zmuszeni do ograniczenia kontaktów z podopiecznymi 

Ośrodka. Dlatego na skutek panującej pandemii, pracownicy socjalni w 2020 roku podpisali 

11 kontraktów socjalnych.  

 Rok 2020 r. dla pracowników socjalnych był szczególnie trudnym czasem. Bardzo 

często wystawieni na pierwszy ogień, pomagali osobom znajdującym się w kryzysie 

psychicznym i materialnym. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, przez cały czas 

wywiązywali się z zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ale również 
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realizowali wiele innych programów oraz nowych zadań, aby nikt znajdujący się  

w kwarantannie, izolacji bądź w strachu o swoje zdrowie i życie nie został bez pomocy.  

b. Zapewnienie niezbędnego schronienia  

 W ramach działań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, zapewnia schronienie poprzez umieszczenie w schronisku dla osób bezdomnych. 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, zapewnił schronienie dla 5 osób na 

łączną kwotę 37 468,00 zł.  

d. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne  

 W ramach działań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy 

Społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki te opłacane są przy zasiłku 

stałym bądź obejmowane są osoby kwalifikujące się do kryterium dochodowego w pomocy 

społecznej.  

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej, opłacał składki zdrowotne osobom korzystającym 

z zasiłku stałego oraz przyznał 10 decyzji przyznających prawo do świadczenia opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, osobom niekorzystającym z ww. 

świadczenia.  

 e. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  

 Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, mogą zostać przyznane 

osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, jest jej pozbawiona. Usługi przyznawane są także osobom w rodzinach,  

w których rodzina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb w zakresie opieki.  

 W ramach wykonywanych usług, pomoc udzielona była z zakresu zaspokojenia 

codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleceń lekarza dotyczących pielęgnacji 

oraz zapewnienia kontaktu na miarę możliwości z otoczeniem.  

 Z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystało 50 podopiecznych,  

a ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1 osoba.  

 W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu „Usługi opiekuńcze 

dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020”, który był realizowany w ramach Programu 

Solidarnościowego. Głównym celem programu, było zapewnienie wsparcia osobom 

niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Za sprawą 

realizacji programu, Gmina Praszka mogła rozszerzyć ofertę świadczonych usług 

opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności do 75 r. ż. oraz dzieci do 16 r. ż. W Gminie w 2020 r. z programu 

skorzystało 14 osób w ramach usług opiekuńczych i 1 osoba w ramach specjalistycznych 

usług opiekuńczych.   

f. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej  

 W ramach działań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy 

Społecznej kieruje do Domów Pomocy Społecznej osoby, które nie są w stanie samodzielnie 

zaspokoić swoich potrzeb. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 1 osobę do 

DPS, umieścił 3 osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej w ubiegłych latach. 

Ponadto w 2020 roku, opłacano pobyt dla 15 osób, z czego nastąpiły 2 zgony i 1 rezygnacja. 
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Całkowity koszt opłaty pobytu w DPS, wynosił 341 584,88 zł. Na chwilę obecną opłacany 

jest pobyt dla 12 osób.  

g. Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy  

 Ośrodek Pomocy Społecznej, kieruje do Środowiskowego Domu Samopomocy  osoby 

posiadające problemy w codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu. W 2020 roku  

z ŚDS skorzystało 54 osoby. Ośrodek skierował 34 osoby zamieszkujące na terenie gminy 

Praszka oraz 20 osób zamieszkujących inne gminy.   

h. Sprawowanie pogrzebów  

 W ramach działań wynikających z ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej, sprawuje 

pogrzeby samotnych mieszkańców gminy Praszka. W 2020 r. OPS w Praszce zorganizował  

3 pogrzeby, na łączną kwotę 10 706,00 zł.  

3. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce w obszarze zadań 

zleconych 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, realizuje zadania zlecone przez gminę 

Praszka. Zadania te, zostały przekazane w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia. Na 

realizację zadań zleconych gmina przekazuje dla Ośrodka otrzymane środki finansowe, od 

zlecającego w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań w formie subwencji oraz 

dotacji. Zadania zlecone zawierają procent otrzymanej dotacji oraz procent wkładu własnego 

gminy. Do zadań zleconych przez gminę należą m.in. dodatki mieszkaniowe, dodatki 

energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne, Karta Dużej Rodziny czy świadczenie 

wychowawcze 500 +. 

3.1 Zadania zlecone: 

a. Dodatki mieszkaniowe  

 Dodatek mieszkaniowy, jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, 

mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku 

z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Jednakże interesariusz starający się o jego przyznanie, 

musi spełniać następujące warunki: 

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których 

mają tytuł prawny, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 

oczekującym na przysługującym im lokal zamienny, socjalny, 

 Gdy suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego 

miesięcznie nie przekracza 125% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie 

wieloosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,  

 gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej 

powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi 

i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. 

W 2020 roku przyznano 138 dodatków mieszkaniowych, o łącznej kwocie 157 799,30  zł. 
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b. Dodatek energetyczny 

 Zryczałtowany dodatek energetyczny, przysługuje tzw. "odbiorcy wrażliwemu energii 

elektrycznej", czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 W 2020 roku przyznano 9 dodatków energetycznych, o łącznej kwocie 673,41 zł.  

c. Stypendia i zasiłki szkolne 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:https://www.google.com/search?q=stypendia+i+zasi%C5%82ki&tbm=isch&ved=2ahUKEwjuhKisx83uAhXExqQK

HbyWByAQ2- 

 Stypendium szkolne, przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. Przyznanie stypendium uwarunkowane jest przy wystąpieniu poniższych 

przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, rodzina jest niepełna bądź występują w rodzinie zdarzenia losowe. Osobą 

uprawnioną do uzyskania stypendium szkolnego, jest osoba zamieszkująca na terenie gminy 

Praszka, rozpoczynająca lub kontynuująca naukę w szkole, spełniająca przesłanki przyznania 

stypendium oraz kwalifikująca się do kryterium dochodowego z pomocy społecznej tj. 528 zł 

na osobę w rodzinie.  

 Zasiłek szkolny, może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo  

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być 

przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy 

w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przyznał 29 świadczeń  

w postaci stypendium szkolnego, na kwotę 13 317,17 zł. Natomiast nie przyznano żadnego 

zasiłku szkolnego dla ucznia zamieszkującego w gminę Praszka. 

d. Program „Czyste Powietrze” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce od października 2020 r. realizuje nowe 

zadanie wynikające z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach  

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 
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Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego 

poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej lub do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna 

uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie  

z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. 

Zatem Ośrodek ma obowiązek wystawić zaświadczenie na żądanie osoby fizycznej, 

która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania  

w ramach części drugiej programu, wynikające z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), tj. zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego  dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, a gospodarstwo domowe tworzą: 

1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe 

jednoosobowe), albo 

2.osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające  

w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo 

domowe wieloosobowe). 

 

CZYSTE POWIETRZE 

 

 

Liczba przyjętych żądań wydania 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego  dochodu przypadającego 

na jednego członka gospodarstwa 

domowego 

 

 

Liczba wydanych zaświadczeń o wysokości 

przeciętnego miesięcznego  dochodu 

przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego 

 

3 

 

 

3 

Źródło: opracowanie własne 

e. Karta Dużej Rodziny 

 

 

 

 

 

Źródło:https://www.google.com/search?q=karta+du%C5%BCej+rodziny&rlz=1C1AVFC_enPL826PL826&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRxM7o8ZfgAhUClCwKHdckCFIQ_AUIDygC&biw=1920&bih=969#imgrc=FBlBatqF-

Ah2_M:      

Źródło:https://www.google.com/search?q=kdr&rlz=1C1GCEU_plPL911PL911&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah

UKEwilu9uLmJHvAhXtsYsKHYVhCBcQ_AUoAnoECAoQBA&biw=1920&bih=937#imgrc=wmzSY6p9sZAK4M 
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 Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny 

wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica 

mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

 Karta przyznawana jest: 

 rodzicom, małżonkom rodzica na czas nieokreślony, 

 dzieciom w wieku do 18 r. życia, w przypadku dzieci uczących się do 25 roku życia, 

 bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 

 o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przyznał 117 Kart Dużej Rodziny  

w wersji tradycyjnej, 88 w wersji elektronicznej oraz 85 w wersji tradycyjnej i elektronicznej.  

f. Koperta życia  

 Akcja Koperta życia, skierowana jest dla osób przewlekle chorych, starszych  

i samotnych. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach, 

najważniejszych informacji dotyczących stanu zdrowia osoby, przyjmowanych przez osobę 

lekarstw. Zawiera również kontakt do najbliższych członków rodziny, dane osobowe osoby, 

numer pesel. Pakiet z takimi informacjami, powinien być przechowywany w łatwo dostępnym 

i widocznym miejscu.  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                 Źródło: opracowanie własne 

Koperta życia wydawana jest bezpłatnie. Zestaw Koperty życia można otrzymać  

w gminie, w siedzibach MOPS, GOPS, OPS. W gminie Praszka Koperta życia wydawana, 

jest mieszkańcom w Ośrodku Pomocy Społecznej. Do tej pory wydano już 36 Kopert życia. 
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g. Opolska Karta Rodziny i Seniora 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło:https://www.google.com/search?q=opolska+karta+seniora&rlz=1C1AVFC_enPL826PL826&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=0ahUKEwiE5LGU8pfgAhUki8MKHb0YCuQQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=6UX8NmmKo53eZ

M: 

 Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narzędzie wsparcia rodzin, rodzin 

zastępczych, rodzinnych i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko 

z orzeczoną niepełnosprawnością, opiekunów osób zależnych, a także osób starszych 

zamieszkujących województwo opolskie. Została wprowadzona w celu budowania 

przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielanie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu 

zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

Prawo do posiadania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora przysługuje: 

 rodzinom, tj. małżonkowie lub partnerzy prowadzący wspólnie gospodarstwo 

domowe, osoby samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy 

dziecka, przedstawiciele ustawowi, mieszkający na terenie województwa opolskiego - 

z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko 

kontynuuje naukę, lub jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń 

wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, 

 osobom, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w województwie opolskim, 

 opiekunom osób zależnych, tj. osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą 

niesamodzielną.  

 W 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, złożono 160 wniosków  

o przyznanie Opolskiej Rodziny i Seniora. 

h. Program pn. „Wspieraj Seniora” 

Program „Wspieraj Seniora” ukierunkowany, jest na pomoc z zakresu realizacji usług 

wsparcia na rzecz Seniorów, decydujących się na pozostanie w domu w czasie 

obowiązującego stanu epidemii COVID-19.Usługa wsparcia polega w szczególności na 

dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących 

artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. 

Program adresowany jest dla osób w wieku 70 lat i więcej, w szczególnych przypadkach dla 

osób poniżej 70 roku życia. 
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             Źródło: https://zabrze.com.pl/i,ruszyl-program-wspieraj-seniora,200274,927401.html 

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu? 

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu  

w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię 

uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 

11 

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy 

społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. 

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, 

weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na 

dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior, z którym pracownik Ośrodka przed zakupem 

produktów sporządza protokół rozliczeniowy, otrzymanej przez niego gotówki.  

 W ramach programu „Wspieraj Seniora” w gminie Praszka udzielono wsparcia  

5 osobom, u których zrealizowano 33 usługi.  

i. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej  

 W ramach działań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce,  

prowadzona jest świetlica opiekuńczo – wychowawcza. Uczęszczają do niej dzieci z rodzin,  

u których występują problemy wychowawcze. W 2020 roku ze wsparcia świetlicy skorzystało 

łącznie 11 rodzin, głównie z rodzin zrekonstruowanych, alkoholowy. Na zajęcia świetlicowe 

uczęszczało ok. 15 dzieci w przedziale wiekowym od 7 r. ż  do 15 r. ż. Zajęcia w świetlicy 

prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. Spędzanie czasu wolnego w świetlicy 

pozwala dzieciom na uzupełnienie wiedzy przygotowującej do zajęć szkolnych, rozwinięcia 

talentów w ramach zajęć twórczych i edukacyjnych. Ponadto wychowankowie świetlicy mają 

możliwość uczestnictwa w grach ruchowo - sportowych, planszowych, zajęciach manualnych. 

W ramach oddziaływania profilaktycznego i wychowawczego są organizowane wycieczki. 

Na skutek panującej epidemii COVID- 19, zajęcia świetlicowe były prowadzone również  

w trybie zdalnym za pomocą komunikatorów.  

Do najważniejszych działań i inicjatyw podjętych przez świetlicę  w 2020 roku, należą: 
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 Wakacyjne zajęcia zdalne m.in. z tematyki: bezpieczeństwa na drodze, 

bezpieczeństwa w podróży, bezpieczeństwa w czasie pandemii zgodnie z zaleceniami 

GIS, 

 Przeprowadzenie zdalnego szkolenia dot. motywacji, 

 Pogadanki z wychowankami na tematy: przeciwdziałania alkoholizmowi  

w środowisku rówieśniczym, wpływ używek na zdrowie i życie, asertywność jako 

najlepsza forma obrony przed naciskiem ze strony innych, cyberprzemoc, 

 Zorganizowanie dla dzieci wycieczki do FunZone w Wieluniu, która miała na celu 

poszerzenie wiedzy dzieci o zakresie ruchowym człowieka, 

 Udział w kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” na rzecz przeciwdziałania zażywaniu 

używek wśród dzieci i młodzieży. W jej ramach zorganizowane zostały pogadanki na 

tematy związane z akcją: cyberprzemoc, używki, asertywność, wyświetlono projekcję 

filmu, 

 Zorganizowanie paczek dla dzieci z okazji Mikołaja ze słodyczami oraz z okazji 

Bożego Narodzenia z grami planszowymi i drobnymi słodyczami, 

 Założenie strony Świetlicy na platformie Facebook oraz sukcesywne zamieszczanie na 

niej materiałów edukacyjnych dla dzieci i rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

               Źródło: opracowanie własne 
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                            Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Źródło: opracowanie własne  

j. Asystent rodziny  

 Zawód asystenta rodziny, regulowany jest na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie o pieczy zastępczej. Ma on na celu wsparcie rodzin z problemami 

wychowawczymi oraz  zmianę systemu opieki nad dziećmi, które pozbawione są opieki 

rodziców. Do zadań asystenta rodziny należy: pomoc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, doradztwo  

w zakresie kwalifikacji, pomoc w podejmowaniu decyzji czy pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych. Ponadto asystent rodziny opracowuje i realizuję plan pracy z rodziną we 

współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnymi. Takowym 

wsparciem asystent rodziny w 2020 roku objął 11 rodzin, w tym 18 dzieci z tych rodzin. 
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Źródło:https://www.google.com/search?q=asystent+rodziny&rlz=1C1GCEU_plPL911PL911&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=2ahUKEwjL75u5rJbvAhUImIsKHfGIDPsQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1920&bih=937#imgrc=fN7iQ5WWMbM7

uM 

k. Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka”- II edycja 

 W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, rozpoczął realizację projektu 

„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. Projekt finansowany był ze 

środków Unii Europejskiej. Czas trwania projektu, przewidziany był na lata 2018 – 2020. 

Projekt zakładał realizację programu wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze (rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej), które 

wyrażają chęć współpracy, aby utrzymać lub odzyskać opiekę nad dzieckiem, a tym samym 

spowodować ich powrót do domu rodzinnego. Celem zadania jest zwiększenie szans na 

reintegrację rodzin biologicznych z terenu gminy Praszka, przeżywających trudności  

w pełnieniu funkcji opiekuńczo– wychowawczych poprzez: konsultacje i poradnictwo 

specjalistyczne, terapię rodziny i mediacje oraz organizowanie dla rodzin inicjatyw, mających 

na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji. Warunkiem realizacji projektu, 

jest organizacja co miesięcznych spotkań grupy samopomocowej, złożonej z rodzin 

przeżywającej problemy opiekuńczo – wychowawcze, indywidualnych bądź grupowych 

konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz organizacja 1 dniowego wyjazdu 

integracyjnego. 

 W 2020 roku w projekcie Bliżej rodziny i dziecka, wzięło udział 17 rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze. W ramach projektu uczestnicy mieli 

możliwość skorzystania z grupy samopomocowej, prowadzonej raz w miesiącu wraz  

z konsultacjami psychologicznym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Poprzez te formy 

wsparcia, uczestnicy projektu wymienili się doświadczeniami rodzicielskimi, poszerzyli 

umiejętności wychowawcze oraz otrzymali cenne rady i wskazówki od profesjonalistów. 

Ponadto zorganizowano wyjazd integracyjny do parku rozrywki Energylandia oraz piknik 

rodzinny w Rancho Mileniówka. 

 

 

 

 



 
 
 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Źródło: opracowanie własne  

l. „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa” współfinansowany ze środków UE 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce w 2020 roku, realizował Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Program ten współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej i ma on na celu pomoc rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. Założeniem projektu, jest wsparcie osób/rodzin najbardziej 

potrzebujących poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy w formie żywności. Pomoc mogą 

otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji i uzyskujące dochód 

nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej: 

 1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,  
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 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. 

 Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w POPŻ, odbywa się za pomocą 

wydawanych skierowań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce. Przy dokonywaniu 

kwalifikacji Ośrodek zgodnie z wytycznymi programu, powinien uwzględnić fakt korzystania 

z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Źródło: opracowanie własne 

 Formą przekazywania artykułów spożywczych osobą potrzebującym, jest paczka 

żywnościowa. Obejmuje ona zestaw artykułów spożywczych, w skład której wchodziły 

produkty: 

1) Artykuły warzywne i owocowe : 

• groszek z marchewką 3,20 kg, 

• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,  

• buraczki wiórki 1,40 kg,  

• powidła śliwkowe 1,50 kg,  

• sok jabłkowy 388,0l,  

• fasolka po bretońsku 1,50 kg.  

2) Artykuły skrobiowe: 
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• makaron jajeczny świderki 5,00 kg, 

 • makaron kukurydziany bezglutenowy 97,0 kg., 

• ryż biały 2,00 kg,  

• kasza jęczmienna 1,50 kg,  

• herbatniki maślane 0,40 kg,  

• fasola biała 310,4 kg.,  

3) Artykuły mleczne : 

• mleko UHT 7 1,  

• ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,  

4) Artykuły mięsne : 

• szynka drobiowa 2,40 kg, 

 • filer z makreli w oleju 148,41 kg, 

• gołąbki w sosie pomidorowym  164,9kg., 

5) Cukier: 

 • cukier biały 4,00 kg, 

6) Tłuszcze: 

 • olej rzepakowy 4,00 1 

 W 2020 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, skorzystało 55 rodzin, 

z czego 95 osób otrzymało wsparcie w formie pomocy żywnościowej. Łącznie 

 w 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, wydano ponad 3 tony żywności 

(3063,26 kg) oraz 1455,0 l soków oraz płynów mlecznych.  

m. Kontynuacja Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
 

 

 

 

 

 

 

Źródło:https://www.google.com/search?q=projekt+power&rlz=1C1AVFC_enPL826PL826&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwiGxqW_85fgAhVjoYsKHfoXD3AQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=tRVVIvedkOuGQM: 
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  Projekt POWER, był realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce od 2018 

roku. W ramach projektu, dokonano zmiany struktury administracyjnej Ośrodka poprzez 

podzielenie kadry na zespoły. Ponadto przyjęto czterech pracowników na stanowisko: 

pracownik socjalny ds. pierwszego kontaktu, pracownik socjalny ds. świadczeń 

przyznawanych decyzją administracyjną, radcę prawnego oraz psychologa. Usprawniono 

dostęp kadry Ośrodka, do podniesienia kompetencji i zdolności interpersonalnych, poprzez 

organizację kursów i szkoleń. Wdrożono usługi superwizyjne dla pracowników socjalnych, co 

przyczyniło się do poprawy jakości rozwiązywania problemów klienta w środowisku.  

 W ramach realizacji projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, dokonał 

częściowej przebudowy Ośrodka, tworząc nowe miejsca pracy dla pracowników. Ponadto 

zainwestował w zakup nowego sprzętu biurowego typu: zakup biurek, mebli, drzwi, zestawu 

komputerowego, telefonów. Zainwestował również w zakup nowych serwerów oraz 

przygotował miejsce, dla nich przeznaczone.  

 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, kontynuował Program 

Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z wytycznymi umowy Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Praszce od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. w dalszym ciągu 

kontynuował projekt, finansowany ze środków własnych. Z perspektywy czasu Program 

POWER, wprowadził wiele korzystnych zmian, dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. 

Stanowisko Pracownika Socjalnego ds. pierwszego kontaktu, stało się bezpośrednim źródłem 

wiedzy dla interesariuszy Ośrodka, które pozwoliło na sprawne oddelegowanie klientów 

Ośrodka do poszczególnych działów bądź zespołów. Ponadto stanowisko radcy prawnego, 

psychologa dało możliwość skorzystania z bezpłatnych porad, które po dzień dzisiejszy 

cieszy się dużym zainteresowaniem. Z kolei utworzenie nowych miejsc pracy dla 

pracowników, pozwoliło na bardziej efektywne działania i większy komfort pracy. 

n. Poradnictwo psychologiczne 

 

 

 

 

 

 

 

                Źródło:http://www.malyindywidualista.com.pl/artykul,jaki-jest-psycholog,405 

W ramach kontynuacji projektu POWER, Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 

 w dalszym ciągu prowadził darmowe porady psychologiczne, dla podopiecznych Ośrodka. 

Pomoc psychologiczna udzielana była osobom borykającym się z problemami typu 

zaburzenia osobowości, depresja, zaburzenia lęku, trudności i konflikty interpersonalne, 

sytuacje traumatyczne, niepełnosprawność oraz przemoc w rodzinie.  
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 Z racji panującej epidemii COVID- 19, poradnictwo psychologiczne w 2020 roku 

udzielane było zarówno telefonicznie jak i stacjonarnie na terenie Ośrodka Pomocy 

 w Praszce, z zachowaniem specjalnych środków ostrożności.  

 W 2020 roku psycholog udzielił 34 porady w trybie stacjonarnym. Ponadto na skutek 

wprowadzonych obostrzeń w kraju, dotyczących ograniczenia kontaktów ludzkich, psycholog 

udzielał e-porad. W 2020 roku poszerzono formę wsparcia psychologicznego, wprowadzając 

pomoc interwencyjną. Pomoc, udzielana była w sytuacjach kryzysowych, nagłych. Ponadto 

psycholog zatrudniony na umowę zlecenie w Ośrodku, udzielił 105 porad indywidualnych, 61 

grupowych, 27 rodzin. 

o. Poradnictwo prawne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło:http://umtykocin.pl/mieszkaniec/zmiana-organizacji-pracy-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej/ 

Z roku na rok, wzrasta coraz większe zainteresowanie wśród klientów Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Praszce, na skorzystanie z bezpłatnych usług prawnych. Porady 

udzielane są z zakresu prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, konflikty  

w rodzinie), przemocy w rodzinie, prawa cywilnego (podział majątku, spadki i darowizny, 

działalność gospodarcza) oraz z zakresu prawa lokalowego. 

 W wyniku panującej epidemii COVID- 19, poradnictwo prawne w 2020 roku 

udzielano telefonicznie oraz stacjonarnie na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce,  

z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

 W 2020 roku w ramach kontynuacji projektu POWER, udzielono 34 porad prawnych.  

p. Superwizja pracowników socjalnych 

Superwizja pracowników socjalnych, jest usługą świadczoną na rzecz pracowników 

instytucji pomocy społecznej. Wynika ona z regulacji prawnej ustawy o pomocy społecznej 

oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji 

pracy socjalnej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, superwizja polega na ustawicznym 

rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu 

świadczonych usług, na zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, na udzielaniu 

wsparcia pracownikom oraz na poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich 

pokonywania. 
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W celu wzbogacenia własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego 

pracowników, Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce organizuje dla swoich pracowników 

spotkania z superwizorem. Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb pracowników 

socjalnych, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał. Są to spotkania indywidualne, bądź  

grupowe.  

q. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

reguluje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu, jest podjęcie 

działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie, przedmiotem 

którego jest realizacja procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzą 

przedstawiciele wielu instytucji: policja, ośrodek pomocy społecznej, oświata, ochrona 

zdrowia, gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, sąd, kuratorzy oraz 

organizacje pozarządowe.  

 W 2020 roku procedurę Niebieskiej Karty, wszczęto u 10 rodzin zamieszkujących na 

terenie naszej gminy. Procedurę Niebieskiej Karty w 2020 zakończono natomiast u 19 rodzin. 

Kontynuowanych z 2020 roku, jest na chwilę obecną 8 Niebieskich Kart.   

Podczas trwania pandemii OPS w Praszce, nadal prowadził działania związane  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni w dalszym ciągu pozostawali  

w kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy. Dodatkowo w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Praszce informował osoby, o możliwości skorzystania z darmowej aplikacji –TWÓJ 

PARASOL 

r. Program „Nie- Sami-Dzielni” – kurier społeczny 

 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przystąpił do udziału  

w projekcie „Nie-Sami -Dzielni”. Projekt był współfinansowany z środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu był Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Opolu. Głównym celem projektu, było zwiększenie dostępu do usług 

społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, 

starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. Pomoc skierowana była do osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia. W ramach programu wprowadzono usługę kuriera 

społecznego, którego zadaniem było sprawianie zakupów, dowożenia artykułów 

spożywczych oraz leków, dowożenia gotowych, ciepłych posiłków, doraźnej pomocy według 

potrzeb ustalonych indywidualnie. Pomoc kuriera była nieodpłatna, natomiast odbiorcy 

pokrywali koszty zleconych kurierowi zakupów (art. spożywczych, leków). 

 Oprócz Gminy Praszka w partnerstwo w realizację projektu „Nie-Sami-Dzielni”, 

weszło 11 gmin z województwa opolskiego: Gmina Kędzierzyn Koźle, Gmina Głubczyce, 

Gmina Branice, Gmina Pokój, Gmina Nysa, Gmina Lubsza, Gmina Zawadzkie, Gmina 

Paczków, Gmina Kluczbork, Gmina Popielów oraz Gmina Biała. 
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 W ramach projektu „Nie–Sami-Dzielni”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 

udzielił wsparcia 16 osobom. 

4. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce w czasie panującej 

epidemii COVID- 19 
W wyniku panującej epidemii COVID – 19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce,  

w 2020 roku prowadził szereg działań. Nawiązał współpracę z instytucjami publicznymi oraz 

prywatnymi, zaopatrywał Ośrodek w sprzęt w walce z COVID -19, zabezpieczał w środki 

ochrony osobistej. W trosce o bezpieczeństwo swoich interesariuszy oraz pracowników 

Ośrodka, przygotował oddzielny pokój spotkań, by interesariusze oraz pracownicy mogli czuć 

się bezpiecznie i komfortowo. Wyposażył dział świadczeń rodzinnych w specjalne drzwi,  
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w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. Umieścił skrzynkę na pocztę przed 

budynkiem Ośrodka, za pomocą której klienci mogli załatwić sprawę, bez kontaktu  

z pracownikami oraz innymi interesariuszami. Na skutek prowadzonych działań w walce  

z COVID-19, Ośrodek wyposażył pracowników oraz podopiecznych w jednorazowe 

maseczki ochronne. Nawiązał współpracę z instytucjami publicznymi takimi jak: ROPS, NFZ 

w wyniku której przekazano dla Ośrodka :  

1. W ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  

w Opolu, Ośrodek otrzymał na użyczenie lampę do dezynfekcji 

pomieszczeń (1 szt.), kasetkę do dezynfekcji dokumentów (1 szt.), 

bezdotykową stację do dezynfekcji rąk (1 szt.). Ponadto otrzymał również 

1279 szt. maseczek ochronnych, 33 szt. kombinezonów ochronnych, 44 szt. 

x 5 litrów płynów do dezynfekcji, 1500 szt. + 6600 szt. rękawiczek 

ochronnych, które w większej części przekazano interesariuszom projektu 

„Bliżej rodziny i dziecka”,  

2. We współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Opolu, Ośrodek 

pozyskał ok. 100 szt. maseczek ochronnych,  

3. Nawiązano również współpracę z instytucjami prywatnymi takimi jak: 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ZHR Głubczyce czy 

Kluczborskie Krawcowe. Instytucje te, wyposażyły Ośrodek w bezpłatne 

maseczki ochronne wielokrotnego użytku.  
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                                    Źródło: opracowanie własne 

W związku z utrzymującą się w kraju epidemią COVID - 19, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Praszce w 2021 roku, nie zaprzestaje na swoich działaniach.  

5. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce w obszarze działań 

związanych  z prowadzeniem funduszu alimentacyjnego 
 Organem upoważnionym do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w gminie Praszka, jest Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Praszce. Działa on na podstawie ustawy z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, które określają poniższe kryteria świadczenia. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole 

wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia  

o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują, 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.  

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę,  

o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na 

który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 

Poniżej przedstawiono liczbę przyjętych wniosków o przyznanie świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego 
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Rodzaj świadczenia 

 

 

Fundusz alimentacyjny  

 

Liczba przyjętych wniosków 
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Źródło: opracowanie własne 

 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przyjął 38 wniosków  

o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  

5.1 Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych  
 Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce prowadzi działania wobec dłużników 

alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. Organem właściwym dłużnika jest wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Działania 

wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego 

wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby uprawnionej jeśli: osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, lub jeżeli osoba uprawniona do świadczenia 

alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy, sami złożyli do organu 

właściwego dłużnika wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. 

 Poniżej przedstawiono działania prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Praszce, realizowane wobec dłużników alimentacyjnych w 2020 roku 

 

Działania jakie prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce jako organ właściwy wierzyciela  

w  wobec dłużników alimentacyjnych 
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Liczba skierowanych wniosków 

 

Wniosek o przyłączenie się do egzekucyjnego 

postepowania sądowego skierowany do Komornika 

Sądowego 
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Zawiadomienie dłużnika alimentacyjnego o 

przyznaniu osobie uprawnionej prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o 

obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z 

tytułu powyższych świadczeń 
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Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika 

alimentacyjnego skierowany do organu właściwego 

dłużnika 

 

 

 

37 



 
 
 

29 
 

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa nie alimentacji ściganego z urzędu  

skierowane do Prokuratury Rejonowej w Oleśnie 
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Źródło: opracowanie własne  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce w 2020 roku, skierował 37 wniosków,  

o przyłączenie się do egzekucyjnego postępowania sądowego skierowanego do Komornika 

Sądowego. Prowadził procedurę zawiadomienia dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu 

osobie uprawnionej prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku 

zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu powyższych świadczeń, kierując 37 wniosków. 

Podjął działania wobec dłużnika alimentacyjnego kierując 37 wniosków do organu 

właściwego dłużnika oraz 37 krotnie zawiadamiał o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie 

alimentacji ściganego z urzędu  skierowane do Prokuratury Rejonowej w Oleśnie.  

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 r. 

Wyszczególnienie Liczba wypłaconych świadczeń Kwota świadczenia: 

Wypłacone świadczenia                     

z funduszu alimentacyjnego 

 

538 

 

228 793,00zł 

Kwoty zwrócone przez 

dłużników alimentacyjnych,  

z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

 

 

- 

 

 

142 381,39 zł 

Źródło: opracowanie własne 

 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce wypłacił 538 świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego na kwotę 228 793,00 zł, natomiast wyegzekwował od dłużników 

alimentacyjnych 142 381,39 zł. 

6. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce w obszarze działań 

związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych 
 W ramach otrzymania upoważnienia przez burmistrza gminy Praszka, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Praszce prowadzi postępowania z obszaru działań świadczeń 

rodzinnych. Realizuje je na postawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia 

realizowane są przez pracowników Ośrodka z  działu świadczeń rodzinnych, którzy na mocy 

ustawy ustalają prawa do przyznania  świadczeń oraz dokonują ich wypłat. Wśród działań 

prowadzonych procedur w Ośrodku, jest przyznawanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz 

dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 

świadczenia rodzicielskiego, świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna).  Ponadto, przyznawane 

jest również jednorazowe świadczenie „Za życiem” na podstawie ustawy o wsparciu kobiet  

w ciąży i rodziny „Za życiem”, świadczenie wychowawcze 500 + na podstawie ustawy  

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz świadczenie „Dobry Start”, na podstawie 
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Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu "Dobry start" . 

6.1 Świadczenia Rodzinne 
System świadczeń rodzinnych, oparty jest na zasadzie pomocy rodzinie. Jednakże jego 

podstawowym założeniem, jest w pierwszej kolejności obowiązek łożenia przez rodzica na 

utrzymanie dziecka. W przypadku, gdy środki utrzymania są niewystarczające na 

wychowanie dziecka, rodzicowi przysługuje pomoc państwa w postaci otrzymania świadczeń 

rodzinnych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

4) świadczenie rodzicielskie. 

a. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych są udzielane na okresy 

zasiłkowe, które trwają od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego.  

Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do 

zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium 

dochodowego, które wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł, jeśli w rodzinie 

wychowuje się dziecko niepełnosprawne.  

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, której mowa w ust. 1 lub 2, 

pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie 

zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz 

 z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a. 

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku, o której 

mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości 

różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, 

a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodzinny.  

Dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodu z roku kalendarzowego 

poprzedzającego okres zasiłkowy.     

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego 

pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę 

miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, 

na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych. 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
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zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby 

uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym 

nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane 

lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych. 

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku, z którego dochody 

stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych lub po tym roku, ustalając 

dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu utraconego.  

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w zależności od wieku dziecka pozostającego na 

utrzymaniu osoby uprawnionej i wynosi:  

 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,  

 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,  

 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.  

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:  

 urodzenia dziecka (1000,00 zł na dziecko; jest to świadczenie jednorazowe),  

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł 

miesięcznie),  

 samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł miesięcznie na dziecko w przypadku 

dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko),  

 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,00zł 

miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego),  

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90,00 zł miesięcznie na dziecko 

w wieku do 5 lat, 110,00 zł miesięcznie - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 

ukończenia 24 roku życia),  

 rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego), 

 podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (113,00 zł 

miesięcznie na zamieszkanie w internacie lub 69,00 zł miesięcznie na dojazd do 

szkoły ponadpodstawowej- wypłacany przez 10 miesięcy w roku).  

b. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatków, w ramach ustawy                          

o świadczeniach rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych:  
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 zasiłek pielęgnacyjny – Jest świadczeniem przysługującym niezależnie od dochodu 

osoby lub rodziny, zatem przyznawane jest nie na okres zasiłkowy, lecz na okres 

ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności; przeznaczone 

jest dla niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych oraz dla osób, 

które ukończyły 75 rok życia. Do zasiłku pielęgnacyjnego nie mają prawa osoby, 

które nabyły uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przy emeryturze 

lub rencie z ZUS lub KRUS. Świadczenie wypłacane jest w kwocie 215,84 zł 

miesięcznie. 

 świadczenie pielęgnacyjne- Przyznawane jest w związku z koniecznością 

sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Jego wysokość do 31.12.2020 r. wynosiła 

1830,00zł miesięcznie. Natomiast od 01.01.2021 r. wynosi 1971,00 zł miesięcznie 

 Przysługuje: 

- matce albo ojcu, 

- opiekunowi faktycznemu dziecka, 

- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, 

- osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży 

obowiązek alimentacyjny, spokrewnionym w linii prostej w I stopniu (dziecko na 

rodzica), z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli nie podejmują lub rezygnują  

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia  

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, edukacji.  

Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, innym niż spokrewnione                             

w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne,                  

w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:  

 rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są 

małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub 

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 nie ma opiekuna faktycznego dziecka lub osoby będącej rodziną zastępczą 

spokrewnioną lub są w/w osoby lecz legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności.  

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby 

wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub  
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w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 

25 roku życia. 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy, w kwocie 620,00  miesięcznie -  przysługuje osobom 

na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek 

alimentacyjny, tj. osobom spokrewnionym w linii prostej (zstępnym, wstępnym), 

rodzeństwu  oraz małżonkom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w związku z koniecznością 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 764,00 zł. Sposób ustalania dochodu, jest analogiczny jak przy ustalaniu 

dochodu do zasiłku rodzinnego.  

 Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 620,00 zł  miesięcznie (niezależnie od dochodu, 

wyłącznie dla osób, które 01 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego) - z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób  

o znacznym stopniu niepełnosprawności: 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

- opiekun zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

- małżonkowie rolników lub domownicy zaprzestali prowadzenia przez nich 

gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. 

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna, które nie posiadają wypracowanego okresu składkowego opłacane są 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Za te osoby opłacane są też składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu lub nie posiadają statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.  

Poniżej przedstawiono tabelę z liczbą przyjętych wniosków świadczeń opiekuńczych 
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ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

 

 

Rodzaj 

świadczenia 

 

 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 
 

 

 

Zasiłek dla opiekuna 

 

Liczba 

przyjętych 

wniosków 

 

92 

 

13 

 

19 

 

 

 

0 

Źródło: opracowanie własne 

 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przyjął 92 wnioski na zasiłek 

pielęgnacyjny, 13 wniosków na specjalny zasiłek opiekuńczy, 19 na świadczenie 

pielęgnacyjne, 0 na zasiłek dla opiekuna.  

c. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się również zapomogę wypłacaną  

w związku z urodzeniem się dziecka tzw. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka w wysokości 1000,00 zł, przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Zapomoga ta finansowana jest ze środków budżetu państwa. 

Sposób ustalania dochodu jest analogiczny jak przy ustalaniu dochodu do zasiłku rodzinnego.  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuję: 

 Matce albo ojcu dziecka, 

 Opiekunowi faktycznemu dziecka, 

 Opiekunowi prawnemu dziecka. 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przyznał 88 jednorazowych 

zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka. Natomiast wydał 9 decyzji odmownych. 

d. Świadczenia rodzicielskie 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ww. osobom, jeżeli nie otrzymują zasiłku 

macierzyńskiego. Są to osoby bezrobotne (niezależne od tego czy są zarejestrowane  

w Urzędzie Pracy czy nie), studiujące czy zatrudnione na umowę o dzieło , umowę zlecenie. 

Okres pobrania świadczenia rodzicielskiego, uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych 

przy jednym porodzie. Świadczenie jest wypłacane przez rok od urodzenia dziecka tj. przez 

52 tygodnie. W przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie wydłużony. Świadczenie 

rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.   

 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przyznał 15 świadczeń 

rodzicielskich.  

Poniżej Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przedstawia tabelę wydanych decyzji 

na poszczególne świadczenia. 
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W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wydano następującą ilość decyzji na 

poszczególne świadczenia: 

 

 

Rodzaj 

świadczenia/ 

decyzji 

 

 

 

Zasiłek                  

rodzinny 

wraz z                   

dodatkami 

 

Jednorazowa 

zapomoga z            

tytułu                    

urodzenia się 

dziecka 

 

 

Świadczenie 

rodzicielskie 

 

Fundusz 

 Alimen- 

tacyjny 

 

Zasiłek      

pielęgna- 

cyjny 

 

Specjalny            

zasiłek              

opiekuńczy 

 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

 

Zasiłek          

dla 

opiekuna 

 

Decyzja 

przyznająca 

 

221 

 

88 

 

15 

 

37 

 

92 

 

11 

 

11 

 

0 

Decyzja  

odmowna 

 

18 

 

9 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

2 

 

8 

 

0 

Decyzja o 

umorzeniu 

postępowania 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Pozostawienie 

wniosku bez 

rozpatrzenia 

 

2 

 

4 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Wniosek 

przekazany                   

do UW 

 

14 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Wniosek 

przekazany                   

do innej 

gminy 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Źródło: opracowanie własne 

6.2 Program „Za życiem” 
 Od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim  

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje 

prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

 Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. 

Podstawowym warunkiem jest posiadanie: 

 zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 

albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione 

przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł 

specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. 

 zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną 

potwierdzającego pozostanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż na 10 

tygodnia ciąży do dnia porodu. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparcie kobiet  
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w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy 

złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. 

Poniżej przedstawiono liczbę przyjętych wniosków świadczeń „Za życiem”, liczbę świadczeń 

oraz kwotę wypłaconych świadczeń w 2020 roku 

 

Liczba przyjętych 

wniosków 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

 

3 

 
2 

 
8 000,00 zł 

Źródło: opracowanie własne 

 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przyjął 3 wnioski przyznające 

świadczenie „ Za życiem”, przyznał 2 świadczenia, o łącznej kwocie 8 000,00 zł. 

6.3 Świadczenie wychowawcze 500 + 
 

 

 

 

 

 

 

Źródło:https://www.google.com/search?q=%C5%9Bwiadczenie+wychowawcze+500%2B&rlz=1C1GCEU_plPL911PL911

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr272Mvs3uAhXhwAIHHUySA5MQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1920&bih

=937#img c=GTXHZJ2FHfNfJM 

 Fundamentem wsparcia polskich rodzin, jest świadczenie wychowawcze 500+. 

Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na 

osiągany dochód przez rodzinę. Celem świadczenia, jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka - do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku 

życia.  Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. 

 Poniżej przedstawiono tabelę dotyczącą wydanych informacji przyznające 

świadczenie wychowawczego 500+, liczby udzielonych świadczeń, kwotę wypłaconych  

świadczeń oraz liczbę dzieci na które przysługuje świadczenie w 2020 roku. 
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Liczba 

przyjętych 

wniosków 

 

Liczba 

wydanych 

informacji 

przyznających 

powyższe 

świadczenie 

 

Liczba 

świadczeń 

 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

 

Liczba dzieci 

na które 

przysługuje 

świadczenie 

wychowawcze 

 

167 

 

 

144 

 

25 431 

 

12 626 988 zł 

 

2020 

Źródło: opracowanie własne 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przyjął 167 wniosków, wydał 

144 informacje przyznające powyższe świadczenie, przyznając 25 431 świadczeń na 2020 

dzieci, w łącznej kwocie wypłacanych świadczeń 12 626 988 zł. Ponadto 10 wniosków 

zostało przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego, w celu ustalenia czy wniosek podlega 

koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, natomiast pozostałe 13 wniosków zostało 

umorzone z powodu dwukrotnego złożenia wniosku na to samo dziecko przez wnioskodawcę.  

6.4 Program „Dobry Start”  300 + 
 

 

 

 

 

 

Źródło:https://www.google.com/search?q=dobry+start&rlz=1C1AVFC_enPL826PL826&source=lnms&tbm=isch&sa=X&

ved=0ahUKEwi3jp2x_5fgAhVpsosKHUoHBk0Q_AUIDygC&biw=1920&bih=920#imgrc=KfQqQ_I-BRT1nM: 

 Świadczenie Dobry Start, jest świadczeniem jednorazowego wsparcia ucznia, 

rozpoczynającego rok szkolny. Przysługuje ono dziecku uczącemu się w szkole podstawowej, 

ponadpodstawowej aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych kontynuujących edukację szkolną do ukończenia 24 roku życia. 

Świadczenie wypłacane jest raz w roku, przyznawane bez względu na dochód i wynosi ono 

300 zł. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w jednostce wyznaczonej przez 

gminę. Wniosek można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, drogą papierową od 1 

sierpnia. Program Dobry Start, prowadzony jest w gminie Praszka przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Praszce.  

 Poniżej przedstawiono tabele dotyczące liczby wydanych informacji przyznających 

powyższe świadczenie, liczbę przyjętych wniosków oraz kwotę wypłaconych świadczeń. 
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Liczba przyjętych 

wniosków 

 

 

Liczba wydanych informacji  

przyznających powyższe 

świadczenie 

 

 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

 

1031 

 

 

1017 

 

    

              419 400,00 zł 

 

Źródło: opracowanie własne 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, przyjął 1031 wniosków z czego 

14 wniosków zostało umorzonych z powodu dwukrotnego złożenia przez stronę wniosku  

o świadczenie „Dobry start”. Ponadto wydał 1017 informacji przyznających powyższe 

świadczenie na kwotę 419 400,00 zł.  

8. Kadra OPS w Praszce 
W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 r. zatrudnionych ogółem było 45 osób, 

na dzień 31.12.2020 r. – 38 osób (28 na umowę o pracę, 10 na umowę zlecenie) 

Poniższa tabela przedstawia stan zatrudnienia na 31 grudnia 2020 r. 

Stan zatrudnienia OPS w Praszce na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej: 

 

 

2020 rok 

Kierownik: 1 

Pracownicy socjalni 9  

(w tym 1 na zastępstwo) 

 

 

 

 

 

w tym 

Starszy specjalista pracy socjalnej 0 

Specjalista pracy socjalnej 5                                                         

Starszy pracownik socjalny 0 

Pracownik socjalny 2 

Pracownik socjalny ds. pierwszego 

kontaktu (zatrudnionych w ramach  

przedłużenia projektu POWER) 

 

1 

Specjalista pracy socjalnej, pracownik 

ds. świadczeń przyznawanych decyzją 

administracyjną (zatrudnionych  

w ramach przedłużenia projektu 

POWER) 

1 

Księgowość 2 

Asystent rodziny 1 

Kierownik usług opiekuńczych 1 

Usługi opiekuńcze 7 

Kierownik działu świadczeń rodzinnych 1 
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Inspektor ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych 

 i funduszu alimentacyjnego) 

1 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 

2 

Podinspektor  1 

Radca prawny (umowa o obsługę prawną) 1 

Radca prawny (zatrudniony w ramach przedłużenia 

projektu POWER) 

1 

Psycholog (umowa zlecenie) 1 

Psycholog (zatrudniony w ramach przedłużenia projektu 

POWER, Bliżej rodziny i dziecka”) 

1  

Pracownik gospodarczy – umowa zlecenie  1 

Sprzątaczka – umowa zlecenie  1 

Referent ds. sekretariatu 1 

Wychowawca świetlicy  1 

Usługi opiekuńcze – umowa zlecenie  4 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze- umowa zlecenie 1 

Rehabilitacyjne usługi opiekuńcze -umowa zlecenie 1 
Źródło: opracowanie własne 

9. Szkolenia Pracowników OPS w Praszce 
 W celu zwiększenia wiedzy i kompetencji pracowników Ośrodka, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Praszce organizuję różnego typu szkolenia i kursy. Są to szkolenia nie tylko 

 z zakresu postępowań administracyjnych, ale również z pracy z klientem. Dotyczą one zmian 

przepisów prawnych  oraz wiedzy praktycznej w środowisku. W 2020 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej przeszkolił 6 pracowników w 8 szkoleniach online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:https://www.google.com/search?q=szkolenia+pracownik%C3%B3w&rlz=1C1GCEU_plPL911PL911&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjbh6HL8PXuAhUwCWMBHTuCCbMQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1920&bih=937#img

rc=rkCN3xrIcMNIlM 
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10. Informacje o przeprowadzonych kontrolach 
 W 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, przeprowadzono dwie kontrole 

przez Opolski Urząd Wojewódzki. Kontroli został poddany Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z zakresu realizacji zadań gminy wynikającej  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obie kontrole otrzymały wynik 

pozytywny.  

11. Inwestycje 
 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, zainwestował w naprawę dachu, 

zakup sprzętu biurowego do działu księgowości oraz sekretariatu zakupionych z funduszy 

własnych Ośrodka. Zakupiono również drzwi wewnętrzne do działu świadczeń rodzinnych. 

Wykonano również przebudowę biura Kierownika Ośrodka. Łączny koszt remontu 

powyższych inwestycji wyniósł 38 658,66 zł. 

  W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, otrzymał na użytek 

pracowników Ośrodka, auto marki Škodę Fabia. Auto zostało przekazane przez Staż Miejską  

w Praszce.  
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