Sprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krapkowicach za 2016r.
Wypłacone świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie,
świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny w 2016r.

Dz. 852, rozdz. 85212 i 85211

1. Zasiłki rodzinne: 819 055,00 zł,
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 438 420,00 zł,
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 108 000,00 zł,
4. Zasiłki pielęgnacyjne: 1 099 305,00 zł,
5. Świadczenia pielęgnacyjne: 644 820,00 zł,
6. Zasiłek dla opiekuna: 75 487,00 zł,
7. Fundusz alimentacyjny: 715 950,00 zł,
8. Świadczenie rodzicielskie: 312 745,00 zł,
9. Świadczenie wychowawcze: 6 438 121,00 zł.
Z dniem 1 stycznia 2016r. obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych,
która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie– świadczenie
rodzicielskie (1 tys. zł miesięcznie przez rok). Świadczenie mogą otrzymać rodziny,
którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego
lub macierzyńskiego. W ramach nowego świadczenia w 2016 roku w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Krapkowicach przyjęto 58 wniosków. W okresie od dnia 01.04.2016r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach przyjął ponadto obowiązek realizacji
Programu Rodzina 500+ w ramach którego wypłacane jest świadczenie wychowawcze.
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Nowe zadanie realizowane było na niespotykanej do tej pory skali nowych obowiązków.
Należy podkreślić, ze w gminie Krapkowice w 2016 roku wpłynęło 1 368 wniosków o
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w tym.
Realizacja programu Rodzina 500+ spowodowała, że do Działu Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło w 2016r. 746 wniosków (o 385
więcej względem 2015r.). Osoby ubiegające

się o 500+ dowiadywały się od

pracowników, iż przysługuje im prawo do świadczeń rodzinnych. Część osób do tego
momentu nie wiedziała nawet, że istnieje coś takiego jak zasiłek rodzinny lub że jest
osiągalny; że nie dotyczy wyłącznie osób nie posiadających dochodów.

W 2016r. wzrosła wysokość wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1
200,00 zł na kwotę 1 300,00 zł. Zwiększenie świadczenia wymagało wydania
odpowiednich decyzji. Od 01.11.2016r., czyli od nowego okresu zasiłkowego wzrosła
wysokość świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do zasiłku
rodzinnego. Ich przyznanie związane było z wydaniem nowych terminowych decyzji
dotyczących okresu od 01.11.2016r. do 31.10.2017r.
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Udzielone świadczenia - zadania własne gminy za 2016r.

1. Zasiłki stałe Dz.852 rozdział 85216

114 osób

540.989,00 zł.

2. Zasiłki okresowe Dz.852 rozdział 85214

315 osób

711.334,00 zł.

18 osób

64.247,00 zł.

538 osób

441.547,00 zł.

2 osoby

5.155,00 zł.

534 osób

574.567,00 zł.

59 osób

1.163.283,97zł.

3. Schronienie Dz.852 rozdział 85214
4. Posiłek Dz.852 rozdział 85214,85295
5. Sprawienie pogrzebu Dz.852 rozdział 85214
6. Zasiłki celowe Dz.852,rozdział 85214,85295
7. Oplata za pobyt w DPS (wykonanie faktyczne)
Dz.852 rozdział 85202

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

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki

i

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i
rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego;
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- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; - praca socjalna;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z

zaburzeniami psychicznymi;
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
- dożywianie dzieci;
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego;
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również

w

formie

dokumentu

elektronicznego,

z

zastosowaniem

systemu

teleinformatycznego;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
należy:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z
klęską żywiołową lub ekologiczną;
- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz
zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na
pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane
dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji
socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim
dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł.

Zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
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2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w
rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek okresowy 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 celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby
bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości
uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części
lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu
socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2
miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji,
stała się osobą zatrudnioną.
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Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku
zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i
może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku
klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie
od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy
Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem
zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.
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Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest
tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego
miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych
miejscach do tego przeznaczonych.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej
bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje
osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc tego rodzaju
przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie
zakupu posiłków.

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem
zmarłego.
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osobie

wymagającej

całodobowej

opieki

z

powodu

wieku,

choroby

lub

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo
do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia
kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak
najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują
inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na
umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach udziela się świadczenia
w formie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego (w roku 2016 udzielono
takiej pomocy dla 305 rodzin).

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym. Prowadzona jest:
1)

z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności

i

samodzielności życiowej;
2)

ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań

instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca
socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej
wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane

z

poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
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Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest
świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących
przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego,
ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy
diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy
funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także
terapię rodzinną.

Dział Organizacji Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach

Dział Organizacji Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach zajmuje się
organizowaniem i świadczeniem pomocy w formie usług opiekuńczych i
specjalistycznych, w tym również specjalistycznych usług opiekuńczych osobom

z

zaburzeniami zdrowia psychicznego.
Ta forma pomocy należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym ( art. 50 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej). Pomoc skierowana jest w pierwszej
kolejności do samotnych, chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku mieszkańców
Krapkowic, Otmętu i przynależnych wiosek z terenu gminy Krapkowice. Usługi te są
wykonywane w miejscu zamieszkania. Rodzaj przydzielanej pomocy - jej zakres, forma,
ilość godzin jest uzależniona od indywidualnych potrzeb chorego, sytuacji życiowej,
rodzinnej beneficjenta, ale jest również uzależniona od możliwości wykonywania jej przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę sanitarno-higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem poprzez wychodzenie z podopiecznym
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na spacer, dostarczanie prasy i książek, zamawianie wizyt duchownych i pomoc w
dotarciu do placówek sakralnych.
W celu zapewnienia pomocy i opieki osobom tego potrzebującym Ośrodek Pomocy
Społecznej zatrudnia opiekunki (każda opiekunka zaopatrzona jest w ciśnieniomierz).
Świadczenie usług opiekuńczych ma na celu ułatwienie życia i codziennej egzystencji
osobom tego potrzebującym oraz jak najdłużej pozostawienie tej grupy społecznej w ich
środowisku domowym, rodzinnym oraz lokalnym. Pomoc społeczna

w formie usług

opiekuńczych dociera również do osób wykluczonych społecznie,

z marginesu, z

problemem alkoholowym, nie akceptowanych, żyjących często w niegodnych warunkach.
Zadaniem usług opiekuńczych oprócz wyznaczonych zakresów jest uruchomienie
niekonwencjonalnych form pomocy poprzez: pozyskiwanie ubrań, leków, środków
opatrunkowych, mebli. Pomocy w formie usług opiekuńczych w roku 2016 udzielono 171
osobom.
W przypadku, gdy pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca, osobom
wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby te kieruje się do
domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca
zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po
uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu
pomocy społecznej.
Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczona jest również na
terenie Krapkowic, Otmętu i przynależnych wiosek z terenu gminy Krapkowice. Usługi
specjalistyczne są realizowane w zakresie rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
Ta forma pomocy dostosowana jest do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te wykonują osoby

z specjalistycznym

przygotowaniem zawodowym. Dociera ona zarówno do osób dorosłych jak i dzieci. W tym
celu Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zatrudnia fizjoterapeutów, którzy mają
do dyspozycji m.in. ciśnieniomierze, laser, lampę “Bioptron”, lampę “Solux”, piłki i wałki do
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ćwiczeń, przenośne materace, maty ochronne do ćwiczeń, przedmioty do stymulacji
niepełnosprawnych części organizmu oraz procesów poznawczych.
W roku 2016 pomocy w formie usług specjalistycznych udzielono 73 osobom.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wychodząc naprzeciw specyficznym
potrzebom osób chorych i niepełnosprawnych realizuje zadanie zlecone gminie w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych skierowane do osób

z zaburzeniami zdrowia

psychicznego. W tym celu Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która musi posiadać
specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie zawodowe.

W roku 2016 udzielono

pomocy 18 osobom.

Dom Dziennego Pobytu
Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dla emerytów i rencistów. Dzienny pobyt
jest nieodpłatny. Organizowane zajęcia dostosowane są do potrzeb i wieku seniorów.
Korzystanie z organizowanych form zajęć zachęca do aktywności, przywraca motywację
przebywania wśród innych oraz utrzymuje sprawność psychofizyczną. Zakres usług
świadczonych przez DDP obejmuje aktywizację fizyczną i umysłową seniorów, spotkania
integracyjne o charakterze kulturalno-oświatowym, terapię zajęciową oraz rehabilitację.
W 2016 roku Dom Dziennego Pobytu zapewnił wszystkim uczestnikom:
•

Rehabilitację ruchową:
 Gimnastyka w wodzie
 Ćwiczenia przy muzyce
 Ćwiczenia na piłkach gimnastycznych
 Ćwiczenia na przyrządach
 Nordic Walking
 Treningi na rowerze stacjonarnym
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•

Masaż klasyczny kręgosłupa

•

Maty masujące

•

Kinesiotaping

•

Fizykoterapia

•

Ciśnieniomierz półautomatyczny

•

Terapia zajęciowa:
 Technika decoupage
 Malarstwo
 Haft na szkle

•

Treningi kulinarne

•

Organizacja uroczystości okolicznościowych

•

Udział w imprezach kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych

Przegląd najważniejszych imprez w 2016 roku:

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC:
•

zorganizowanie w okresie karnawałowym Piżama Party dla seniorów;

•

wspólne kolędowanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Anna”;

•

spotkanie międzypokoleniowe z przedszkolakami PP w Żywocicach; czytanie
wierszy Jana Brzechwy;

•

udział w „wieczorze z pisarzem” Mike Wysocky; prezentacja książki Lux Aeterna –
Wieczne Światło;

•

uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, występy dzieci z PP

w

Żywocicach;
•

wyjazd seniorów na kręgielnie do Pizzerii Red Pepper Krapkowice;

•

Śniadanie wielkanocne dla uczestników DDP Krapkowice połączone z występami
przedszkolaków;
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KWIECIEŃ:
•

Seniorzy czytają dzieciom bajki; Spotkanie międzypokoleniowe w PP Żywocice;

•

Zorganizowanie II Olimpiady Sportowej dla seniorów województwa opolskiego w
Krapkowicach;

•

Wyjazd seniorów na zabawę taneczną do DDP nr 2 w Kędzierzynie Koźlu; wyjazd
do synergii fitness Krapkowice;

MAJ:
•

zorganizowanie pieszej wycieczki po okolicy Krapkowic z prezentacją historyczną
(seniorzy DDP Krapkowice oraz UTW Krapkowice);

•

wyjazd do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu na wystawę Henryka
Stażewskiego;

•

Udział w obchodach Dnia Dobrych Uczynków organizowanych przez DDP
Jarzębina w Zdzieszowicach;

•

zorganizowanie biesiady dla seniorów na agroturystyce Salve Amici w Pietnej;

CZERWIEC:
•

Udział w V Głubczyckiej Olimpiadzie Seniorów;

•
•

wyjazd seniorów na noc świętojańską do Moszczanki;
zorganizowanie wycieczki do Ustronia i Wisły dla seniorów pt. Dzień w uzdrowisku
(zadanie publiczne skierowane na rzecz osób w wieku emerytalnym- Gmina
Krapkowice);

•

udział w zajęciach „Aktywność seniorów”-kwiaty ze wstążek. Spotkanie
przeprowadzone przez członków stowarzyszenia Pasja w Krapkowicach (zadanie
publiczne skierowane na rzecz osób w wieku emerytalnym- Gmina Krapkowice);

LIPIEC, SIERPIEŃ:
•

Udział w uroczystym odpuście w DPS „Anna” Krapkowice;

•

Zorganizowanie imprezy plażowej dla seniorów na „Ruedzie” w Januszkowicach
przy jeziorze Dużym pod przewodnictwem pana Romana Hoppe.
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•

„Pożegnanie lata” - udział w zabawie organizowanej w Obrowcu przez DDP
„Jarzębina” ze Zdzieszowic;

•

wewnętrzne warsztaty „kwiaty z foamiranu”;

•

organizacja grilla;

WRZESIEŃ:
•

udział w Dniu Dyni organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach;

•

zorganizowanie wycieczki do Opola (ZOO, Radio Opole), seniorzy z DDP oraz z
Uniwersytetu III Wieku;

•

warsztaty robienia kwiatów ze wstążek, przeprowadzane przez panie ze
Stowarzyszenia PASJA;

•

wewnętrzne warsztaty „haft na szkle”;

•

organizacja grilla;

PAŹDZIERNIK:
•

Tydzień Seniora w Krapkowicach:

- udział w warsztatach „Kwiaty z filcu” w Stowarzyszeniu PASJA;
- udział w warsztatach ceramicznych;
- udział w zabawie tanecznej w Hali Sportowej w Krapkowicach - organizacja dnia
otwartego w DDP.
•

występ wokalny na Przeglądzie Twórczości Artystycznej Ośrodków Wsparcia w
Domu Kultury „Twierdza” w Kędzierzynie – Koźlu;

•

weekendowe szkolenie w Pokrzywnej w sprawie organizacji Rady Seniorów w
Krapkowicach;

•

udział w uroczystości z okazji 20 – lecia Środowiskowego Domu Samopomocy;

LISTOPAD:
•

„Wieczór u Św. Marcina” - karaoke (seniorzy z DPS „ANNA” 10 osób, zespół
wokalny z PG w Tarnowie Opolskim 15 osób, seniorzy z DDP 20 osób – łącznie 45
osób);
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•

zabawa andrzejkowa w remizie OSP w Januszkowicach;

GRUDZIEŃ:
•

Mikołajkowe spotkanie w DDP Krapkowice;

•

Spotkanie Wigilijne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych;

Dom Dziennego Pobytu współpracuje z:
•

DDP „Jarzębina” i „Stokrotka” w Zdzieszowicach

•

DDP w Głubczycach

•

DDP nr 1,2,3,4,5 w Kędzierzynie-Koźlu

•

Uniwersytetem III Wieku w Krapkowicach

•

DPS „Anna” w Krapkowicach

•

Stowarzyszeniem „Pasja” Krapkowice

•

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach

•

Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach

•

Przedszkole Publiczne w Żywocicach

Informacja o dodatkach mieszkaniowych za 2016r.

W 2016 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystało 290 gospodarstw domowych.
Wypłacono 2. 655 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 388.590,96 zł. z tego na:
kwota

ilość

lokale gminne

123.783,40

890 lokale

spółdzielcze

115.360,59

791

lokale wspólnot

145.004,53

939 inne

lokale (np. TBS, pryw.)

4.442,44

35
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Z kwoty ogólnej wypłacono 15 dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.110,88 zł. na lokale
znajdujące się na terenach wiejskich ( skorzystały 2 rodziny).
Jak wynika z powyżej przedstawionych liczb najwięcej korzystających z dodatków
mieszkaniowych przypada na lokale wspólnot mieszkaniowych – zwiększa się liczba
podnajemców.
Dodatek energetyczny ( wprowadzony od 01.01.2014r. dla odbiorcy wrażliwego) –
przysługuje tylko osobom korzystającym z dodatku mieszkaniowego. Od 1 stycznia do
30 kwietnia 2016r. kwoty dodatku energetycznego wynosiły:
gosp. 1-o osobowe - 11,09
„2 do 4 osób

- 15,40

„powyżej 5 os. – 18,48
Od 1 maja 2016 r. stawki dod. energ. zostały zmienione i do chwili obecnej wynoszą: gosp.
1-o osobowe – 11,29 gosp. od 2 – 4 osób – 15,68 gosp. powyżej 5 os .– 18,81
Ze względu na niskie kwoty dodatków energetycznych coraz więcej osób deklaruje
przekazywanie ich na konta zarządców lokali pomniejszając w ten sposób dopłaty do
czynszu. Wypłacono 738 dodatków energetycznych na kwotę 11.260.69 zł. Skorzystało
95 rodzin.
Realizacja prac społecznie użytecznych w 2016r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach na podstawie zawartego
porozumienia nr 3/2016 z dnia 24.02.2016r. pomiędzy Gminą Krapkowice, a
Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach organizuje prace społecznie użyteczne.
Ww. prace organizowane były w okresie od 01.03.2016r. do 20.12.2016r.
Do wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnione są osoby bezrobotne objęte II
profilem bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoba
uprawniona, która została skierowana przez Urząd Pracy w Krapkowicach wykonuje
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pracę w wymiarze 10 godzin tygodniowo i maksymalnie 40 godzin miesięcznie. Wysokość
świadczenia przysługującego za wykonywanie prac społecznie użytecznych to 8,10 zł za
godzinę. Świadczenie nie jest wliczane do dochodu osoby bezrobotnej.
Miejscem wykonywania prac jest teren Gminy Krapkowice. Prace były
wykonywane min. na terenach: stadion „Unii Krapkowice”, Hala Widowiskowo-Sportowa
im. Władysława Piechoty w Krapkowicach, Stadion Miejski w Krapkowicach-Otmęcie,
Publiczne Przedszkole nr 6, Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Opolska, ul. Dworcowa, ul.
Kani, ul. Kilińskiego, ul. Sienkiewicza, park przy ul. Parkowej, ul. Kołłątaja, ul Damrota,
ul. Głowackiego, ul. B. Chrobrego, ul. Chopina, ul. Limanowskiego, ul. Rybacka, Dom
Dziennego Pobytu, Port Jachtowy „Marina”, Dom Pomocy Społecznej „Anna”. Najczęściej
były to prace porządkowe terenów zielonych, zalesionych, placów zabaw, grabienie liści,
plewienie chodników, składowanie opału u podopiecznych tut. Ośrodka, prace malarskie,
drobne prace remontowe, odśnieżanie. Były to także prace porządkowe prowadzone na
rzecz społeczności lokalnej, w tym podopiecznych tut.
Ośrodka.
Łączna liczba osób uprawnionych, która wykonywała w 2016r. prace społecznie
użyteczne to 41 osób, które przepracowały 2.600 godzin. Kwota świadczeń pieniężnych
wypłacona ww. osobą to 21.060,00 zł. Wysokość refundacji kosztów prac społecznie
użytecznych z Funduszu Pracy to 60%, czyli 12636,00 zł.

18

