Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
za 2012 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach jest jednostka budżetową Gminy Szaflary
działającą na podstawie :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn.zm.)
2) Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
3) innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych
4) statutu
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182)
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 z późn.zm.)
7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U.
z 2012 r. poz. 1228)
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr
180 poz. 1493 z późn. zm.)
9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z
2013r. poz.135)
W ramach prowadzonej działalności Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, zadania o
charakterze obowiązkowym, oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, lub innych
ustaw. Oprócz zadań wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecznej Ośrodek realizuje
również inne zadania z zakresu pomocy społecznej na zasadach określonych w przepisach
szczególnych, w tym przede wszystkim w :
1) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 nr 231
poz. 1375)
2) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721)
3) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz.
734 z późn.zm.)
4) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
2008 nr 69 poz. 415)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zatrudnia 6 pracowników socjalnych,
stanowisko dwóch pracowników zatrudnionych na 2 etaty finansowane jest ze środków w ramach
projektu systemowego POKL. Dzięki temu GOPS w Szaflarach spełnia wymogi zapisane w art.110
ust.11 ustawy o pomocy społecznej który mówi, iż „ Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik
socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do
liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych praca socjalną w stosunku jeden
pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób
samotnie gospodarujących”.

W 2012 r. Ośrodek udzielił następujących świadczeń :

I. Wynikających z ustawy o pomocy społecznej :
Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej :
1. dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 477 zł , a od 1 października
2012r. 542 zł,
2. dla osoby w rodzinie kryterium wynosiło 351 zł a od 1 października 2012r. 456 zł;
3. maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosiła 444 zł a obecnie wynosi 529 zł.
Zasiłek stały- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 19)
Świadczenie przysługuje :
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej,
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe
od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek ustala się w wysokości :
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy pomiędzy kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być
wyższa od 444 zł, a od 1 października 2012r. wyższa niż 529 zł
2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w
rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W 2012 r. pomocą w tej formie zostały objęte 34 osoby na kwotę 125.287,00zł
w tym :
 osoby samotnie gospodarujące – 24 osób (263 świadczeń) na kwotę – 104.238,00 zł,
 osoby pozostające w rodzinie – 10 osób (89 świadczeń) na kwotę –
21.049,00 zł
Potrzeby są w pełni zabezpieczone.
Zasiłek okresowy- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 4)
Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego :
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się :
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku
nie może być wyższa od 418 zł.
2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym rodziny a
dochodem tej rodziny.
W 2012 r. pomocą w tej formie zostały objęte 30 rodzin na kwotę

66.363,00 zł .

Posiadane środki zabezpieczają w pełni zdiagnozowanych potrzeb klientów Ośrodka.
Zasiłek celowy- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 5 i pkt
6 i pkt 15)
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek
celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany
również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski
ekologicznej lub żywiołowej.
Pomocą w formie zasiłków celowych w 2012 r. zostało objętych 133 rodzin na kwotę 113.393,00 zł
w tym w formie zasiłków celowych specjalnych 56 osoby na kwotę 18.301,00 zł.
W 2012 roku nie udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego.
W 2012 roku nie udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na sprawienie pogrzebu.
Posiadane środki zabezpieczają w pełni zdiagnozowanych potrzeb klientów Ośrodka
W 2012 roku złożono 598 podań o pomoc finansową.
Posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole oraz posiłek dla dorosłych (art. 17

ust.1 pkt 14 i pkt 3)
Świadczeniem tym w 2012 roku objętych zostało 191 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z
79 rodzin w tym okresie wydano uczniom 24.348 posiłków na łączną kwotę 119.910,00 zł. W
szkołach na terenie gminy dożywianie realizowane jest w porozumieniu z dyrektorami szkół. W
okresie od stycznia do grudnia dożywianie realizowane było w formie:
Świadczeniem tym w 2012 roku objętych zostało 6 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z 3
rodzin w tym okresie wydano uczniom 905 posiłków na łączną kwotę 5.631,00 zł powyższa
pomoc została przyzna na wniosek Dyrektora Szkoły, bez przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego oraz bez wydania decyzji administracyjnej.
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach - obiady,
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem - bułki, oraz 2 razy w tygodniu drożdżówki;
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu - bułki
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej - ciepłe posiłki– jednodaniowe
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej -ciepłe posiłki- jednodaniowe
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej- ciepłych posiłki– jednodaniowe
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej- ciepłe posiłki – jednodaniowe.

Dzieci pochodzące z terenu gminy, które uczęszczają do szkół poza gminą otrzymywały
dożywianie w formie przyjętej w danej szkole, w większości przypadków jest to pełen obiad (4
szkoły), całodzienne wyżywienia (3 placówki).
W związku z brakiem stołówek dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół poza gminą w ramach
rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywiania” udzielono pomocy w formie
zasiłku celowego na zakup żywności. Świadczeniami w tej formie zostały objęte 9 rodzin,
przyznano 84 świadczeń na łączną kwotę 10.740,00 zł
Łącznie na dożywianie w 2012 roku wydano kwotę 136.281,00 zł z tego ze środków własnych
58.859,00 zł oraz 77.422,00 zł dotacji
Posiadane środki zapewniają realizację dożywiania uczniów w szkołach w pełni.
Usługi opiekuńcze- zdania własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 11)
W 2012 roku ta formą pomocy nie objęto żadnej osoby.
Mieszkania chronione- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt
12)
W 2012 roku Ośrodek wydał 2 decyzje kierujące do umieszczenia tj. jedną do Domu Samotnej
Matki z Dzieckiem W Krakowie oraz drugą do Schroniska dla Bezdomnych Brata Alberta w
Nowym Sączu na łączną kwotę 3.088 zł.
W 2012 roku Ośrodek dopłacał ze środków własnych gminy .
Domy Pomocy Społecznej- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art.17 ust.1
pkt 16)
W 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 5 osób z terenu Gminy Szaflary.
Ośrodek wydał 3 decyzje kierujące do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. W 2012 roku
Ośrodek dopłacał ze środków własnych gminy do pobytu 3 osobom DPS na przestrzeni całego
roku, dla dwóch osób rodzina ponosiła odpłatność za pobyt w DPS z tego:
1. dwie osoby przebywały w DPS cały rok
2. trzecia osoba przebywała w DPS od 17 września 2012 roku – rodzina ponosi odpłatność
3. czwarta osoba przebywała w DPS do 21 grudnia 2012 roku
Łączna kwota odpłatności za DPS wyniosła 47.316,00 zł.

Praca socjalna- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 10)
Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie
odpowiednich ról społecznych, oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
społecznym. Praca socjalna prowadzona jest :
1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia, lub wzmocnienia ich aktywności i
samodzielności życiowej,
2) ze społecznością lokalna w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i
organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

W 2012 roku praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polegała w szczególności
na :
 pomocy w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych (pomoc w sporządzaniu pozwów,
szczegółowe informacje dot. etapów postępowania, adresów instytucji )
 pomoc w uzyskaniu ulg i umorzeń (opinie dot. sytuacji materialno – bytowej, informowanie
o możliwościach uzyskania ulg, zwolnień z opłat,)
 monitorowanie wydatków mieszkaniowych
 pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w subsydiowanych formach zatrudnienia
 praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki i pomocy osobom starszym (działania
interwencyjne w odniesieniu do poprawności sprawowania opieki nad osobami starszymi,
kontakt i wspólne interwencje z dzielnicowymi, częste sprawdzanie sytuacji w miejscu
zamieszania osób starszych, rozmowy z osobami zobowiązywanymi do sprawowania opieki
nad osobami starszymi)
 pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności (udostępnianie stosownych wniosków,
pomoc w ich wypełnianiu i uzyskaniu stosownych załączników, kontakt z instytucjami)
 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie (negocjacje z członkami rodziny, kontakty z
policją, wspólne interwencje)
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w pisaniu podań, pomoc w uzyskaniu
stosownych zaświadczeń, rozmowy telefoniczne z różnymi instytucjami w celu pomocy
załatwienia spraw klienta)
 pomoc w uzyskaniu wsparcia ze strony organizacji pozarządowych,
 pomoc w uzyskaniu stypendiów socjalnych
 edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym, planowaniem i monitorowaniem
wydatków, oszczędnym gospodarowaniem mediami,
 edukacja w zakresie higieny i porządku
 edukacja w zakresie zmiany postaw w odniesieniu do podjęcia pracy, udziału w szkoleniach,
nabyciu umiejętności poszukiwania pracy
 pomoc w docieraniu do pracodawców
 wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny
 prowadzenie poradnictwa i edukacja w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci
 współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego
 pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego
 praca nad zmiana postaw klientów, ich podejścia do otaczającej rzeczywistości,
W 2012 roku pracą socjalną było objętych 340 osób pochodzących z 83 rodzin ,
w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 7 osób z 5 rodziny.

II. wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:
W 2012 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 3osoby
świadczenia.

na kwotę 13.515,92
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III. wynikających z realizacji Strategii Rozwiązywania
Społecznych w Gminie Szaflarach na lata 2005-2013

Problemów

Obszar priorytetowy: Polityka wobec rodzin
Celem podejmowanych działań jest wzmocnienie pozycji rodziny w obliczu jej kryzysu
W 2012 roku priorytetowe cele strategii były realizowane poprzez:
Tut. Ośrodek realizuje projekt systemowy pt. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w gminie Szaflary” w 2012 r. realizowany był dla beneficjentów ostatecznych od
01.01.2012 do 14.12.2012 r.
Założyliśmy, że w wyniku działań aktywizacyjnych zwiększymy szanse poprawy sytuacji
społeczno-zawodowej u 18 osób objętych działaniami aktywizacyjnymi. Chcieliśmy nauczyć
beneficjentów ostatecznych wejścia i poruszania się po rynku pracy, samodzielnego wykonywania
pracy, umiejętności interpersonalnych, definiowania własnych potrzeby, a przede wszystkim
umiejętności zwiększania swoich możliwości indywidualnych, w celu przezwyciężenia trudnej
sytuacji życiowej i zawodowej, która zmusiła ich i ich rodziny, do korzystania z pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
Pozytywne zakończenie udziału w projekcie pozwoli naszym uczestnikom zwiększyć swoje
umiejętności interpersonalne, polepszyć funkcjonowanie i relacje w rodzinie, oraz pozwoli
legitymować się określonymi zaświadczeniami, które w perspektywie umożliwią im skuteczniejsze
poszukiwanie zatrudnienia.
 wsparcie prawne i psychologiczne w Punkcie Konsultacyjnym działającym w siedzibie
GOPS,
Obszar priorytetowy: Polityka wobec osób starszych i niepełnosprawnych
Celem podejmowanych działań jest ułatwienie osobom starszym i niepełnosprawnym
funkcjonowania w środowisku lokalnym.
W 2012 roku w/w cele realizowane były poprzez:
 poszukiwanie i kompletowanie materiałów dot. tworzenia wolontariatu i zadań
realizowanych przez wolontariat
 uczestniczenie w Małopolskim Kongresie Polityki Społecznej „ (Nie) oczekując na starość –
wyznania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych
Obszar priorytetowy: Polityka wobec osób bezrobotnych
Celem podejmowanych działań jest wspieranie aktywności osób bezrobotnych na rynku pracy.
W 2012 roku podejmowano następujące działania skierowane na realizację w/w celu:
 kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Zakopanem i Nowym Targu
 udostępnianie aktualnych ofert pracy na tablicy informacyjnej Ośrodka
 stworzenie i udostępnienie bazy danych ze stronami internetowymi przydatnymi w
poszukiwaniu zatrudnienia oraz danymi adresowymi instytucji świadczących pomoc na
rzecz osób bezrobotnych

Obszar priorytetowy: Polityka wobec zagrożeń
Celem podejmowanych działań jest niwelowanie zagrożeń występujących na terenie gminy
związanych z uzależnieniami, przemocą, bezrobociem, chorobami cywilizacyjnymi,
przestępczością, ubóstwem, problemami wychowawczymi.
W 2012 roku priorytetowe cele strategii były realizowane poprzez:
 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego
 poradnictwo prawne i psychologiczne w Punkcie Konsultacyjnym działającym w siedzibie
Ośrodka, w 2012 roku z tej formy pomocy skorzystało 15 w sprawach związanych z
przemocą
 szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego mające na celu podnoszenie
kwalifikacji.

IV. wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do
zasiłku rodzinnego przysługuje :
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie uczącej się.
W 2012 roku zasiłek rodzinny wynosił miesięcznie :
1) na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 68 zł, a od 1 listopada 77zł
2) na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 91 zł , a od 1 listopada
106 zł
3) na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 98 zł , a od 1 listopada
115 zł
W 2012 roku wypłacono 20.252 świadczeń w tej formie na kwotę 1 775.297,00 zł w tym na
dziecko w wieku:
 do ukończenia 5 roku życia: 5 288 świadczeń na kwotę 367.081, 00 zł
 powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: 13.374 świadczeń na kwotę
1 248.639,00 zł
 powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia: 1 569 świadczenia na kwotę
157.485,00 zł
 powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia: 21 świadczeń na kwotę 2.092,00 zł
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :
1) urodzenia dziecka,
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
upływu ustawowego okresu jego pobierania, (do 31.08.2006r).
4) samotnego wychowywania dziecka,
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
6) rozpoczęcia roku szkolnego,
7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
8) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz opiekunowi
faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000 zł.
W 2012 roku wypłacono 78 świadczeń w tej formie na kwotę 78.000,00 zł.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu,
jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie
dłużej jednak niż przez okres :
 24 miesięcy kalendarzowych,
 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem,
urodzonym podczas jednego porodu,
 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się
orzeczeniem o niepełnosprawności
Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
W 2012 roku wypłacono 853 świadczeń w tej formie na kwotę 330.052, 00 zł
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek przysługuje matce lub ojcu , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, a także osobie uczącej się, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzec
drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest
nieznany. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodziców nie żyją.
Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie
dzieci, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek zwiększa się o 80 zł na
dziecko nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci.
W 2012 roku wypłacono 729 świadczeń w tej formie na kwotę 126 570, 00 zł.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją
lub kształceniem dziecka w wieku :
1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek ten przysługuje miesięcznie w wysokości :
1) 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia ,
2) 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia,

W 2012 roku wypłacono 624 świadczeń w tej formie na kwotę 47.480, 00 zł.
w tym :
 dzieci do 5 lat 122 świadczeń na kwotę 7.320,00 zł,
 dzieci powyżej 5 roku życia 502 świadczeń na kwotę 40.160,00 zł.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku
szkolnego .
Dodatek przysługuje w wysokości 100 zł na dziecko jeden raz w roku,
W 2012 roku wypłacono 1 223 świadczeń w tej formie na kwotę 122.300,00 zł.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka , a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub kosztami dojazdu.
Dodatek ten wynosi odpowiednio 90 zł lub 50 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy w roku w
okresie pobierania nauki,
W 2012 roku wypłacono 3.054 świadczeń w tej formie na kwotę 155.260,00 zł,
w tym na pokrycie dojazdów – 2 990 świadczeń na kwotę 149.500,00 zł
na pokrycie kosztów zamieszkania – 64 świadczeń na kwotę 5.760,00 zł
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do
zasiłku rodzinnego
.
W 2012 roku przyznano 4.505 świadczenia w tej formie na kwotę 360.400,00 zł.
Łącznie w 2012 roku wypłacono 31.065 świadczenia w formie zasiłku rodzinnego z dodatkami na
kwotę 2.951.949,00 zł .
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jednorazowo matce lub ojcu, albo
opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów w wysokości 1.000 zł.
W 2012 roku wypłacono 104 świadczeń na kwotę 104 000,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności
zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.
W 2012 roku wypłacono 2422 świadczeń w tej formie na kwotę 360.400,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne (art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2006 nr 139
poz. 992) tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce lub ojcu,
innym osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks
Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz.59 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny z
wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, opiekunowi faktycznemu dziecka- jeżeli
nie podejmują , lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymująca
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
W 2012 roku wypłacono 603 świadczenia w tej formie na kwotę 308.378,00 zł
Dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono 305 świadczeń z tytułu składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 42793,00 zł oraz 131 świadczenia z tytułu opłacenia
składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 6 043,00 zł

Łącznie w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych wypłacono 34.193 świadczeń na
kwotę 3.734.893,00 zł.

V. Wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Fundusz Alimentacyjny od 1 października 2008 roku
Świadczenie to zastąpiło zaliczkę alimentacyjną. Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym
do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią
25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawnościbezterminowo. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę na osobę
w rodzinie nie przekracza 725 zł . Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
W 2012 roku wypłacono 463 świadczeń na kwotę 173.079,00 zł
z tego na osobę uprawnioną w wieku:
 0 - 17 lat: 412 świadczeń na kwotę 155.329,00 zł




18- 24 lat: 51 świadczeń na kwotę 17.750, 00 zł
25 lat i więcej: nie wypłacono żadnych świadczeń

Postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi

Natomiast zaległości z tytułu należnych dochodów budżetowych od dłużników alimentacyjnych
wynoszą na dzień 31.12.2012r – 1.037.408,98 zł w tym:
w dziale 85212 – 0970
- 126.439,15 zł zaległość dotycząca budżetu państwa
- 126.439,14 zł zaległość dotycząca budżetu jednostek samorządu terytorialnego
w dziale 85212-0980
- 382.847,38 zł zaległość dotycząca budżetu państwa
- 243.788,85 zł zaległość budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
w dziale 85212-0920 odsetki funduszu alimentacyjnego wynoszą na dzień 31.12.2012r.
- 157.894,46 zł.
W czasie przeprowadzanych czynności alimentacyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów z dnia 07 września 2007r. ( tekst jednolity Dz .U. z 2009r. Nr1 poz. 7 z póżn. zm.),
ustalono, że w wielu przypadkach przyczyną nie wywiązywania się dłużników alimentacyjnych z
obowiązku alimentacyjnego jest brak stałego zatrudnienia.
Przyczyną małej skuteczności egzekucji jest przede wszystkim bezrobocie dłużników, brak
kwalifikacji do podejmowania pracy i czasem występuje alkoholizm oraz nie posiadają majątku.
Niejednokrotnie mają nowe rodziny, które muszą utrzymać i dlatego wobec niskich zarobków
wpłaty zaległych alimentów są niskie. Część z nich nie zgłasza się na wezwania, ponieważ dłużnicy
zmieniają miejsce zamieszkania, wyjeżdżają za granicę i nie posiadają aktualnego adresu.
Ośrodek występuje do Powiatowego Urzędu Pracy w celu aktywizacji zawodowej dłużników.
Zatrudnienie tych osób jest znikome z uwagi na brak ofert pracy i niskie kwalifikacje zawodowe.
Dłużnicy czasem podejmują prace dorywcze i wpłacają małe kwoty do komornika.
Jeżeli chodzi o dłużników przebywających za granicą postępowanie prowadzone jest przez Sąd
Okręgowy i w tym zakresie jest na razie bezskuteczne.
W przypadku braku współpracy dłużnika z Ośrodkiem i całkowitego uchylania się od obowiązku
alimentacyjnego występujemy do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.
Prokuratura często umarza postępowanie z powodu braku znamion złośliwego uchylania się od
obowiązku alimentacyjnego.
Występujemy, również do Starostwa Powiatowego -Wydziału Komunikacji z zapytaniem czy
dłużnicy alimentacyjni posiadają prawo jazdy w celu ewentualnego dalszego postępowania w
zakresie odebrania prawa jazdy.
Skuteczność ściągalności alimentów zależna jest przede wszystkim od komorników sądowych.
Nadmienia się, że dłużnicy alimentacyjni mają jeszcze zaległe zobowiązania alimentacyjne wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w których, działał Fundusz Alimentacyjny i dlatego przy
wpłacie bieżących alimentów występuje mała skuteczność ściągalności zaległości.
Współpraca Ośrodka z Komornikami Sądowymi przebiega prawidłowo. Nie było sytuacji
wymagającej skorzystania z art. 3 ust. 8 ww. ustawy.
Nadmienia się, że tut. Ośrodek podejmuje wszystkie działania wobec dłużników

alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07
września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009r Nr 1 poz. 7 z póżn. zm.).

Największymi dłużnikami są trzy osoby, których zadłużenie wobec Skarbu Państwa wynosi:
- 48.842,66 zł
- 46.969,45zł
- 39.397,50 zł

VI. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez
działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, wsparcie specjalistów (psychologa i prawnika) w
Punkcie Konsultacyjnym, oraz poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
GOPS i członków Zespołu uczestniczących w 2012 roku dzięki uczestnictwu w szkoleniach.
Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem nr 39/2011 Wójta Gminy Szaflary z dnia
06 czerwca 2011 roku.
Zespół składa się z przedstawicieli:
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Policji
 Ochrony zdrowia
 Oświaty

Członkowie Zespołu współpracują na rzecz kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów
indywidualnych i grupowych w środowisku lokalnym, w szczególności poprzez diagnozowanie
problemu, inicjowanie interwencji, opracowywanie i realizowanie planu pomocy, oraz
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w
środowisku lokalnym.
Ośrodek jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu, jego pracami kieruje
Przewodniczący w osobie Kierownik Ośrodka Helena Gach. Posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące. W ramach zespołu działają także grupy robocze.
W 2012 roku Zespól spotkał się 4 razy, natomiast grupa robocza odbyła 44 spotkania.
Założono 15 Niebieskich Kart, zakończono procedurę w 8 przypadkach.
W 2012 roku odbyły się dwa szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego i pracowników tut.
Ośrodka pn. „Symulacja pracy grup roboczych”, oraz szkolenie dotyczące psychologicznej
perspektywy w pracy z osobami stosującymi przemoc i doświadczającymi przemocy w rodzinie.
Ponadto przeprowadzono szkolenie dla rodziców: Przemoc w rodzinie.
W związku z realizacją Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 20102012 w Gminie Szaflary od w siedzibie tut. Ośrodka działa Punktu Konsultacyjny dla ofiar
przemocy, w którym można uzyskać wsparcie prawne, socjalne, oraz psychologiczne. Punkt

Konsultacyjny jest finansowany ze środków własnych i dotacji.
Budżet w 2012 roku na przemoc wyniósł 22.960,00 zł z tego środki własne to 10.326,92 zł + 5.000
+ 650 zł ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Szaflarach.

VII. inne inicjatywy Ośrodka
W 2012 roku Ośrodek zakończył realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary” na lata 2010-2012.

W 2012 roku budżet projektu wyniósł 139 489,43 zł w tym wkład własny 20 573,94 zł.
Głównym celem projektu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie
Szaflary” w 2012 r. było :

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 18 osób
będących klientami pomocy społecznej w Gminie Szaflary oraz ich rodzin poprzez
umożliwienie im wejścia w środowisko społeczne.
Grupę I stanowiły osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej z rodzin wykazujących
bezradność lub bezrobocie wraz ze wsparciem otoczenia tej grupy (głównie najbliższa rodzina –
dzieci i młodzież), natomiast grupę II stanowiła młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia.
Celami szczegółowymi były :
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz zdobycie umiejętności
umożliwiających wejście w środowisko społeczne i integrację ze społecznością lokalną.
- zapewnienie dzieciom beneficjentów różnych form wypoczynku jak również możliwość
uzupełnienia wiedzy.
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i możliwości podjęcia zatrudnienia.
- utrzymanie zatrudnienia pracowników socjalnych realizujących projekt.
W ramach projektu zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:
a) Aktywizacja społeczna poprzez poradnictwo specjalistyczne psychologa, wsparcie grupowe,
treningi kompetencji i umiejętności społecznych, trening gospodarowania budżetem domowym.
b) Aktywizacja zawodowa poprzez skierowanie na specjalistyczne zajęcia grupowe
i indywidualne z doradztwa zawodowego.
c) Aktywizacja edukacyjna poprzez skierowania na określone zajęcia i kursy zawodowe,
umożliwiające zdobywanie i podnoszenie kompetencji, i kwalifikacji zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową.

d) Aktywizacja zdrowotna poprzez skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie sanitarno epidemiologiczne i badania profilaktyczne.

Projekt systemowy pt. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w
gminie Szaflary” w 2012 r. realizowany był dla beneficjentów ostatecznych od 01.01.2012 do
14.12.2012 r.
Główne założenia w projekcie odpowiadają celowi głównemu.
Założyliśmy, że w wyniku działań aktywizacyjnych zwiększymy szanse poprawy sytuacji
społeczno-zawodowej u 18 osób objętych działaniami aktywizacyjnymi. Chcieliśmy nauczyć
beneficjentów ostatecznych wejścia i poruszania się po rynku pracy, samodzielnego wykonywania
pracy, umiejętności interpersonalnych, definiowania własnych potrzeby, a przede wszystkim
umiejętności zwiększania swoich możliwości indywidualnych, w celu przezwyciężenia trudnej
sytuacji życiowej i zawodowej, która zmusiła ich i ich rodziny, do korzystania z pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
Pozytywne zakończenie udziału w projekcie pozwoli naszym uczestnikom zwiększyć swoje
umiejętności interpersonalne, polepszyć funkcjonowanie i relacje w rodzinie, oraz pozwoli
legitymować się określonymi zaświadczeniami, które w perspektywie umożliwią im skuteczniejsze
poszukiwanie zatrudnienia.
Ze względu na powyższe Ośrodek przystąpił do kolejnej edycji projektu na lata od 01.01.2013 r. do
30.06.2015 roku.

Tut. Ośrodek realizował „Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej w roku 2012”
W ramach programu na dwa zadania wykorzystano kwotę 271.312,82 zł
Gmina Szaflary na realizację ww. zadania tj. zakup kontenera mieszkalnego o konstrukcji
samonośnej stalowej na osiedle Zadział w Szaflarach wykorzystała środki w kwocie
180.000,00 zł, z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urząd Gminy przyznanie środki powiększył o kwotę 24.681 zł.
Przy typowaniu rodziny do otrzymania nowego kontenera mieszkalnego należało się kierować się
przede wszystkim:
Obecną sytuacją mieszkaniową,
Sytuacją materialną rodziny,
Wielkością rodziny i jej potrzebami.
Warunkiem budowy kontenera mieszkalnego było dostarczenie bieżącej wody oraz miejsca na
wbudowanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Budynek został zamontowany zgodnie z planem została wykonana wewnątrz instalacja elektryczna,
wodno - kanalizacyjna, mieszkanie ogrzewane jest za pomocą pieca węglowego do, którego podłączono instalację centralnego ogrzewania.
Wykonano roboty instalacyjno ziemne polegające na wbudowaniu zbiornika bezodpływowego na
nieczystości ciekłe i wykonaniu przyłącza w budynku mieszkalno – kontenerowym.
Znacznie poprawiły się warunki mieszkalne została doprowadzona woda bieżąca oraz został wykonany przyłącz kanalizacji.
Dzięki temu został poprawiony byt rodziny z dziećmi, a przede wszystkim zapewniono bezpieczeństwo mieszkania, gdyż poprzedni budynek groził zawaleniu.
Powyższy budynek gwarantuję mieszkanie i życie na odpowiednim poziomie dla rodziny wraz z
dwójką dzieci..
Rodzina zamieszkuje ww. budynku na podstawie umowy użyczenia
Biorący do używania budynek mieszkalny zobowiązuje się do jego używania zgodnie z przeznaczeniem, oraz do utrzymania w należytym stanie.
Ponadto biorący do używania budynek zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw i ponoszenia nakładów niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie
pogorszonym.
użyczenia w stanie nie pogorszonym.
Sytuacja bytowa. Remonty budynków mieszkalnych na osiedlu Zadział.
Gmina Szaflary na realizację ww. zadania tj. Sytuacja bytowa. Remonty budynków mieszkalnych
na osiedlu Zadział wykorzystała środki w kwocie 15.000 zł
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Urząd Gminy Szaflary przyznane środki powiększył o kwotę 51.632zł
Po uzyskaniu środków finansowych i przedłożeniu oferty cenowej na roboty remontowe instalacyjne budynku mieszkalnego na Osiedlu romskim w Szaflarach podpisano umowę na ww.
zadanie, rozpoczęto remonty u Pani Edyty Gil .
Ustalono ze szczegółowy zakres prac zostanie określony w kosztorysie powykonawczym.
Zakres prac obejmował : wykończenie łazienki- demontaż i montaż wyposażenia łazienkowego i
osprzętu elektrycznego. Posadzka wyrównawcza, posadzka płytek ceramicznych i okładziny
ścienne z płytek ceramicznych.
W trakcie robót remontowych zakres robót się znacznie zwiększyło zostało przedstawione w
kosztorysie powykonawczym.
Istniały jeszcze budynki wymagające natychmiastowego remontu i modernizacji budynków
osiedlowych społeczności romskiej.
Podczas wizji lokalnej w kontenerach stwierdzono, ze u Pani Katarzyny Wil Szaflary os. Zadział 1
istniejący piec węglowy, bojler, instalacja CO oraz podłogi i sufit
w bardzo złym stanie technicznym.
Podobnie w kontenerze u Pana Sławomira Mirga Szaflary oś. Zadział 5 piec węglowy oraz
instalacja CO są bardzo mocno wyeksploatowane i uszkodzone.
Dalsza eksploatacja takich kontenerów zwłaszcza w okresie zimowym stwarza bezpośrednie
zagrożenie dla mieszkańców, a nawet ich życia.

Oględziny fachowca hydraulika wykazały, ze instalacje grzewcze wraz z piecami i bojlerem uległy
w poprzednim okresie zimowym rozmrożeniu w związku z czym uszkodziły się i roszczelniły.
W związku z powyższym z uwagi na początek okresu zimowego zaszła konieczność
natychmiastowego remontu w/w kontenerów we wskazanym zakresie dla zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowia i życia ich mieszkańców.
Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysie powykonawczym.
Powyższe zadanie zostało wykonanie z zadań własnych gminy.
Wykonanie robót opisanych poniżej znacznie podwyższył standard życia społeczności romskiej,
pozwoli na przyzwoity poziom mieszkania w warunkach nie odbiegających od innych społeczności.
Roboty remontowo – budowlane i instalacyjne wykonano dla 3 rodzin.

