Sprawozdanie z rocznej działalności 2019 OPS Krapkowice
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
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 2018 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód
nie przekraczający kwoty 701 zł., natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 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;
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.
W roku 2019 z zasiłku stałego skorzystało 120 osób na łączną kwotę 589.422,00 zł.
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.

W roku 2019 z zasiłku okresowego skorzystało 207 osób na łączną kwotę 420.721,00 zł.
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.
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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.
W roku 2019 z zasiłku celowego skorzystało 324 osób na łączną kwotę 562.129,00 zł.
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. W roku 2019 z zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego skorzystało 3 osoby na łączną kwotę 5.900,00 zł.
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. Brak realizacji świadczeń.
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.
W roku 2019 z zasiłku celowego specjalnego

skorzystało

112 osób na łączną kwotę

53.669,00 zł.
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. Brak realizacji świadczeń.
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego
pozbawiona.

2

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w
noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego
przeznaczonych.
W roku 2019 z pomocy w formie schronienia skorzystało 15 osób na łączną kwotę 98.691,00
zł.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej
bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Przyznawana pomoc realizowana w formie zasiłku celowego.
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. Uwzględniono świadczenia przyznane i

zrealizowane na podstawie programu

„Posiłek w szkole i w domu” oraz świadczenia przyznane w formie posiłku w ramach zadań
własnych zgodnie z Uchwałą Nr XI/145/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego
2012r. ( posiłki w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach).
W roku 2019 z pomocy w formie posiłku :
- zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 234 osób na łączną kwotę
161.165,30 zł.
- posiłek dla innych osób ( DDP) skorzystało 177 osób na łączną kwotę 166.019,50 zł.
Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem
zmarłego.
W roku 2019 sprawiono 4 pogrzeby na łączną kwotę 10.258,00 zł.
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.
W roku 2019 opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 58 osób na łączną kwotę
1.360.825,57 zł.
Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach udziela się świadczenia w
formie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego
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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.
W roku 2019 udzielono takiej pomocy dla 220 rodzin.
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.
W roku 2019 udzielono takiej pomocy dla 53 rodzin.
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.
Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z
zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający
dzień przyznania wynagrodzenia.
Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga
przeprowadzenia

rodzinnego

wywiadu

środowiskowego

oraz

wydania

decyzji

administracyjnej. W roku 2019 wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby
na łączną kwotę 5.040,00 zł.
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Wypłacone świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie,
świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie Dobry start (300+) i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
W roku 2019 wypłacono:
1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w kwocie 1 294 107,00 zł,
liczba rodzin 440,
2. Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie: 1 361 031,00 zł, liczba rodzin: 663,
3. Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie: 1 032 459,00, liczba rodzin: 59,
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie: 41 360,00 zł, liczba rodzin: 7,
5. Świadczenie rodzicielskie w kwocie: 452 245,00 zł, liczba rodzin: 68,
6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 36 923,00 zł, liczba rodzin 6,
7. Świadczenie za życiem w kwocie 12 000,00 zł, liczba rodzin 3.
8. Fundusz alimentacyjny w kwocie: 541 200,00 zł, liczba świadczeń: 1318,
9. Świadczenie wychowawcze w kwocie 13 897 340,96 zł, liczba świadczeń: 28 022,
10. Świadczenie Dobry start (300 +) w kocie 668 100,00 zł, liczba świadczeń 2229.
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krapkowicach zorganizował w sierpniu 2019r. kampanię informacyjną w zakresie świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

(program Rodzina

500+) oraz świadczenia Dobry start (300+).
W tym celu przeprowadzone zostały spotkania z mieszkańcami gminy Krapkowice w terenie,
podczas których istniała możliwość zadawania pytań, jak również można było pobrać druki
wniosków oraz po wypełnieniu złożyć je pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krapkowicach bez konieczności udania się do Otmętu.
Pracownicy odpowiedzieli na wiele pytań, w tym przede wszystkim rozwiewali wątpliwości
komu przysługują poszczególne świadczenia.
Spotkania

z

mieszkańcami

odbyły

się

w

Ściborowicach,

Rogowie

Opolskim

i Żużeli oraz w Krapkowicach przed KDK. Spotkanie w Krapkowicach odbyło się w sobotę,
dzięki czemu w tym dniu z konsultacji skorzystały przede wszystkim osoby pracujące za
granicą. Przeprowadzona kampania wywarła bardzo pozytywny wydźwięk na mieszkańcach
gminy. Byli oni bardzo mile zaskoczeni i dziękowali za możliwość pobrania wniosków i ich
złożenia blisko miejsca zamieszkania. Szczególnie dotyczyło to osób przemieszczających się
publicznymi środkami transportu, które latem nie kursują tak jak w roku szkolnym.
Rok 2019 był rokiem, w którym do Działu Świadczeń Rodzinnych wpłynęła rekordowa ilość
wniosków złożonych drogą elektroniczną. W głównej mierze przyczyniły się do tego zmiany w
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przepisach o świadczeniach wychowawczych polegające na likwidacji kryterium dochodowego
na pierwsze dziecko.
Ogromną zmiana było też wprowadzenie korespondencji Działu do obiegu elektronicznego.
Cała korespondencja, która była możliwa do wysłania poprzez systemy korespondencji
elektronicznej była w ten sposób wysyłana, dzięki czemu zminimalizowano koszty.
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:


128 wezwań dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz
sporządzenia oświadczenia majątkowego,



83 zawiadomień o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,



33 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego wysłane do organów
właściwych dłużników,



84 zawiadomień do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa
(po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych)



38 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego otrzymane
z organów właściwych wierzycieli,



26 informacji do komornika sądowego mających wpływ na skuteczność prowadzonej
egzekucji, zawartych w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym
dłużnika alimentacyjnego,



2 wezwania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako
bezrobotny albo poszukujący pracy,



11 informacji do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej
dłużnika alimentacyjnego,



12 zawiadomień o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uznania dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,



12 decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych,



7 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,



2 wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.



14 wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców,



12 wniosków do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo określone
w art. 209 kodeksu karnego,



0 wniosków do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,



83 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania
egzekucyjnego,
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117 informacji do komornika sądowego o dokonanych wpłatach przez dłużników
alimentacyjnych,



2 wnioski do Starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Ponadto, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. tut. OPS zgłosił kolejnych 10 dłużników
alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczej. Działania podejmowane wobec dłużników
alimentacyjnych mają na celu zwiększenie ściągalności alimentów.
Kwota

zwrotów

od

dłużników

alimentacyjnych

–

326.402,84

zł

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnych – 541.200,00 zł
W roku 2019 ściągalność alimentów wyniosła 60,31 %.
Jest

to

stosunek

dokonanych

zwrotów

od

dłużników

alimentacyjnych

do wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.
Usługi opiekuńcze
Dział Organizacji Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizuje usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, które są zadaniem
obowiązkowym gminy.
Celem usług jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom,
które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb i w
związku z tym wymagają pomocy innych osób. Oczekiwanym efektem usług jest zaspokojenie
przez osobę nimi objętą wymaganym zakresem i przez to podniesienie dotychczasowej
jakości życia.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności zaspokajanie codziennych potrzeb,
opiekę sanitarną, higieniczną, pielęgnację oraz utrzymywanie kontaktów z otoczeniem.
W celu zapewnienia pomocy i opieki osobom tego wymagających Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krapkowicach zatrudnia opiekunki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
W roku 2019 z usług opiekuńczych skorzystało 155 osób.
Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowana jest głównie w zakresie
rehabilitacji fizycznej oraz usprawniania zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami
lekarskimi.

Usługi te również wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym

przygotowaniem zawodowym.
W 2019 roku pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych udzielono 65
osobom.
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Dział Organizacji Usług w dalszym ciągu realizuje usługi opiekuńcze z Programu OPIEKA
75+. Liczba objętych pomocą z Programu w 2019 roku wyniosła 50 osób po 75 roku życia.
W tym zakresie zauważamy znaczny wzrost osób wymagających pomocy i opieki.
W ramach pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym Ośrodek Pomocy Społecznej w
Krapkowicach realizuje również świadczenia z zakresu zadań zleconych poprzez świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. W celu
zapewnienia specjalistycznego wsparcia współpracujemy z wieloma specjalistami tj;
psychologiem, neurologopedą, surdologopedą (dla osób z niedosłuchem), terapeutami
zajęciowymi, fizjoterapeutą. Pomoc taką w 2019 roku uzyskało 10 dzieci i 10 osób
dorosłych.
Zadaniem usług opiekuńczych poza wyznaczonym zakresem jest również uruchomienie
niekonwencjonalnych form pomocy. Do takich działań należało mi.in. pozyskiwanie odzieży,
mebli, środków opatrunkowych czy leków.
Pomoc społeczna w ramach usług opiekuńczych dociera również do osób wykluczonych
społecznie z problemem alkoholowym nie akceptowanych w środowisku i żyjących w
niegodnych warunkach.
W ramach udzielania wsparcia takim osobom zakupiono pralkę która służy podopiecznym nie
posiadającym dostępu do energii elektrycznej i wody a opiekunkom do zachowania
odpowiedniego poziomu higieny i czystości ubrań i bielizny używanej przez klientów działu
usług.
Za pośrednictwem opiekunek ponownie wznowiono akcję „Koperta Życia”. Rozdano 47 kopert,
które maja na celu szybką i skuteczną interwencję służ medycznych w sytuacji zagrożenia
życia.
Ponadto opiekunki zatrudnione w Dziale Organizacji Usług tutejszego Ośrodka uczestniczyły
w szkoleniach poszerzających ich wiedzę i umiejętności w zakresie;
- pracy z osobami słabosłyszącymi oraz z osobami z dysfunkcją wzroku;
- przemocy wobec osób starszych;
Jednocześnie można stwierdzić, iż tutejszy Dział Organizacji Usług stanowi również punkt
informacyjny dla osób które oczekują pomocy z zakresu świadczeń nie realizowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatki mieszkaniowe
W 2019 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystało 164 gospodarstw domowych.
Wypłacono 1. 470 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 212.628,77 zł. z tego na :
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lokale gminne kwota: 86.617,86 ilość: 544
lokale spółdzielcze kwota: 57.397,99 ilość: 434
lokale wspólnot kwota: 67.478,80 ilość: 480
inne lokale (np. TBS, pryw.) kwota: 1.134,12 ilość: 12
Z kwoty ogólnej wypłacono 3 dodatki mieszkaniowych na kwotę 519,12 zł. na lokale znajdujące
się na terenach wiejskich (skorzystała 1 rodzina).
Dodatek energetyczny (wprowadzony od 01.01.2014r. dla odbiorcy wrażliwego) –
przysługuje tylko osobom korzystającym z dodatku mieszkaniowego. Od 1 stycznia do 30
kwietnia 2019r. kwoty dodatku energetycznego wynosiły:
gosp. 1-o osobowe - 11,35
„

2 do 4 osób - 15,77

„

powyżej 5 os. – 18,92

Od 1 maja 2019 r. stawki dod. energ. zostały zmienione i obecnie wynoszą:
gosp. 1- o osobowe – 11,37
gosp. od 2 – 4 osób – 15,80
gosp. powyżej 5 os. – 18,96
Z dodatków energetycznych skorzystało 46 rodzin.
Wypłacono 351 dodatków energetycznych na kwotę 5.089.01 zł.
Zarówno w dodatkach mieszkaniowych jak i dodatkach energetycznych występuje tak jak w
poprzednich latach tendencja spadkowa.

Karta Dużej Rodziny i Opolska Karta Rodziny i Seniora
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych realizuje Kartę Dużej Rodziny, karta
ta ma zasięg ogólnopolski jak również jest wykorzystywana do udzielania jej użytkownikom
również dodatkowych dedykowanych zniżek na terenie gminy Krapkowice. Od 2019 roku KDR
przysługuje nie tylko rodzinom z 3 dzieci i więcej, lecz również rodzicom którzy kiedykolwiek
posiadali trójkę dzieci lub więcej, niezależnie od ich wieku i tego czy ich dzieci nadal żyją.
W 2019 roku zrealizowano 416 wniosków dot. KDR
806 – to liczba KDR zamówionych tradycyjnie
664 – to liczba KDR zamówionych również w elektronicznej wersji na tel. kom.
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Ponad to w gminie Krapkowice jak i w całym województwie opolskim jest realizowana Opolska
Karta Rodziny i Seniora (dla rodziny z co najmniej 2 dzieci, dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym oraz dla osób powyżej 65 roku życia).
Dodatkowo w naszej gminie jest ona dla seniorów 60+ wykorzystywana jako pewnego rodzaju
karta seniora, na którą seniorzy w gminie Krapkowice mogą skorzystać z dedykowanego
pakietu zniżek.
Za pośrednictwem OPS Krapkowice:
514 seniorów wyrobiło sobie OKRiS,
10 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wyrobiło sobie OKRiS,
47 – rodzin z dwójką dzieci i więcej wyrobiło sobie OKRiS,
27 – osób dokonało aktualizacji OKRiS,

Dom Dziennego Pobytu
Dom Dziennego Pobytu „Fantazja” jest ośrodkiem wsparcia dla ludzi starszych. Pobyt w
ośrodku jest nieodpłatny. Głównym zadaniem DDP jest

dążenie do poprawy stanu

psychofizycznego oraz aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. Codzienne ćwiczenia
fizyczne w DDP są najskuteczniejszą metodą stosowaną u osób starszych ponieważ
minimalizują i oddziałują na skutki przewlekłych chorób oraz wpływają na jakość życia i funkcje
poznawcze oraz zapobiegają negatywnym rezultatom związanym z siedzącym trybem życia.
W 2019 roku Dom Dziennego Pobytu zapewnił wszystkim uczestnikom:
Rehabilitację ruchową:


Gimnastyka w wodzie



Ćwiczenia przy muzyce



Ćwiczenia na piłkach gimnastycznych



Ćwiczenia na przyrządach



Ćwiczenia czynne w odciążeniu- UGUL



Ćwiczenia samowspomagane



Nordic Walking



Treningi na rowerze stacjonarnym



Treningi na bieżni
Masaż klasyczny kręgosłupa
Fotel masujący
Maty masujące
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Kinesiotaping
Fizykoterapia: Sollux, Elektroterapia, Laser z sondą skanującą,
Zestaw do trakcji lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa
Terapia zajęciowa grupowa (w celu utrzymania kondycji psychicznej i manualnej)
Organizacja uroczystości okolicznościowych
Udział w imprezach kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych
Przegląd najważniejszych wydarzeń w 2019 roku:
1. Zorganizowanie zabawy karnawałowej w stylu weneckim w restauracji Maxim Malnia
dla 174 seniorów z województwa opolskiego;
2. Zorganizowanie

dnia

Babci

i

Dziadka

w

Przedszkolu

Publicznym

nr
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w Krapkowicach;
3. Przygotowanie śniadania wielkanocnego dla 45 seniorów DDP „Fantazja”
4. Cykl dziesięciu wyjazdów do Groty solnej w Kamieniu Śląskim;
5. Uczestnictwo w projekcie „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji
Opolskiej poprzez działania edukacyjno- informacyjne”. Udział wzięło 20 seniorów DDP
„Fantazja”;
Tematy wykładów:


Korytarz ekologiczny rzeki Odry, bogactwo przyrodnicze.



Gatunki rodzime, bogactwo ogrodów, sadów i parków.

6. Udział 22 seniorów w zabawie karnawałowej „Zaczarowane kapelusze” w restauracji
Magiczny Zakątek w Raszowej;
7. Udział 17 seniorów w zabawie karnawałowej Ostatki 2019 w Domu biesiadnym „Rubin
w Opolu”;
8. Udział w dniu Dobrego Uczynku w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach;
9. Udział w III edycji Konkursu kulinarnego Senior Master Chef Opole- Groszowice;
10. Zorganizowanie V Olimpiady Sportowej dla seniorów; Udział wzięło 150 seniorów
województwa

opolskiego

z

zaprzyjaźnionych

domów

dziennego

pobytu,

środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej oraz uniwersytetu
III wieku; Patronat nad Olimpiadą sprawował Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura.
11. Warsztaty dietetyczne przeprowadzone przez dietetyka i edukatora żywieniowego
Panią Weroniką Szumlak. Udział wzięło 25 seniorów;
12. Wyjazd delegacji seniorów do DPS Kluczbork;
13. Udział w VII Głubczyckiej Olimpiadzie dla seniorów zorganizowanej w hali sportowej
ZOKIS przy ul. Olimpijskiej w Głubczycach;
14. Udział w dniu skupienia w Bryksach koło Gościęcina;
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15. Udział 8 seniorów w realizacji projektu: Aktywni seniorzy polsko-czeskiego pogranicza.
Wycieczka do Czech-Rejviz, Jesenik, Termy Velke Losiny, Kouty;
16. Wyjazd na biesiadę do Gospodarstwa Agroturystycznego „Przystań” w Ściborzu;
17. Udział w „odpuście u Anny” zorganizowanym w DPS „Anna” w Krapkowicach;
18. Zorganizowanie wycieczki do Kamienia

Śląskiego ze zwiedzaniem Pałacu

Odrowążów;
19. Udział w drużynowych mistrzostwach seniorów w kręgle w Hotelu Szara Villa Opole;
20. Udział w Oktoberfescie w DDP „Nad Odrą” w Opolu;
21. Zorganizowanie wycieczki do Tarnowskich Gór oraz Tarnowic Starych;
22. Udział w III Olimpiadzie Osób Starszych zorganizowanej w hali Stegu Arena Opole;
23. Zorganizowanie VI edycji imprezy plażowej w restauracji „Marina” nad Jeziorem
Srebrnym w Januszkowicach;
24. Udział w miesiącu Seniora w gminie Krapkowice;
25. Udział w VIII Przeglądzie Dorobku Artystycznego Ośrodków Wsparcia pod Patronatem
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i zdobycie Złotej Maski MOPS Kędzierzyn-Koźle;
26. Mikołajkowe spotkanie w DDP „Fantazja” Krapkowice;
27. Zorganizowanie

spotkanie

wigilijnego

dla

osób

starszych,

samotnych

i

niepełnosprawnych;
Dom Dziennego Pobytu „Fantazja” współpracuje z:


DDP „Jarzębina” i „Stokrotka” w Zdzieszowicach



DDP w Głubczycach



DDP nr 1,2,3,4,5 w Kędzierzynie-Koźlu



DDP „Nad Odrą” i „Malinka” w Opolu



Uniwersytetem III Wieku w Krapkowicach



DPS „Anna” w Krapkowicach



Stowarzyszeniem „Pasja” Krapkowice



Przedszkole Publiczne w Żywocicach



Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach

Marlena Kornaś
Kierownik OPS Krapkowice
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