Sprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rodzaje, wielkość zasiłków oraz udział budżetu gminy Krapkowice
w zaspokajaniu potrzeb społecznych w 2012r.
I.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizując zadania wynikające z przepisów ustawy o pomocy
społecznej z 12 marca 2004r. dokonał w 2012r. wypłaty niżej wymienionych świadczeń:

zasiłki stałe

-

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z

-

92 osób - liczba świadczeń 7 osób - liczba godzin

941

ogólna kwota -

343.145

zł.

-

786

ogólna kwota -

23.580

zł.

zaburzeniami psychicznymi
zasiłek okresowy

-

298 osób - liczba świadczeń -

1.836

ogólna kwota -

565.910

zł.

schronienie

-

19 osób - liczba świadczeń -

3.343

ogólna kwota -

49.825

zł.

posiłek

-

632 osób - liczba świadczeń -

101.976

ogólna kwota -

372.542

zł.

usługi opiekuńcze

-

145 osób - liczba godzin

-

16.350

ogólna kwota -

685.412

zł.

zasiłek celowy, zdarzenie losowe

-

0 osoba - liczba świadczeń -

0

ogólna kwota -

0

zł.

sprawienie pogrzebu

-

3 osoby - liczba świadczeń -

3

ogólna kwota -

10.254

zł.

zasiłki celowe i w naturze

-

ogólna kwota -

513.814

zł.

ogólna kwota -

872.298

zł.

241 rodzin

praca socjalna
porada prawna

528 rodzin

-

106 rodzin
7 osób

liczba osób którym przyznano decyzją
świadczenia w ramach zadań zleconych
liczba osób którym przyznano decyzją

-

1017 osób

świadczenia w ramach zadań własnych
odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy -

48 osoby

społecznej

II.

Zadania wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów

Sprawozdanie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za 2012r.
Liczba złożonych wniosków o świadczenia rodzinne w 2012r.

-

949

Liczba złożonych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2012r.

-

152

Liczba zasiłków:

-

8.370 ogólna kwota -

734.876

zł

Liczba świadczeń opiekuńczych:

-

7.993 ogólna kwota -

1 536.523

zł

Ilość dodatków do zasiłku rodzinnego:

-

4.267 ogólna kwota -

521.414

zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

-

113 ogólna kwota -

734.033

zł

52 ogólna kwota -

52.000

zł

259 ogólna kwota -

101.694

zł

576 ogólna kwota -

101.250

zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych
Wyszczególnienie:

-

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

-

Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego:
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

-
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Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

-

807 ogólna kwota -

62.080

zł

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

-

525 ogólna kwota -

52.500

zł

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której

-

20 ogólna kwota -

1.800

zł

-

405 ogólna kwota -

20.250

zł

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

-

1.623 ogólna kwota -

129.840

zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

-

211 ogólna kwota-

211.000

zł

Zasiłki pielęgnacyjne:

-

7.121 ogólna kwota -

1.089.513

zł

Świadczenia pielęgnacyjne:

-

872 ogólna kwota -

447.010

zł

znajduje się szkoła:
Dodatek z tytułu wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje
się szkoła:

III.

Zadania wynikające z przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Przyznano i wypłacono 2.738 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 384.792,56 zł. z tego: na wsi 24 dodatków
mieszkaniowych (na kwotę 4.376,66 zł.). Wydano 555 decyzji ogółem w tym 10 decyzji odmownych i 68 decyzji
wstrzymujących i wznawiających postępowanie.
IV.

Zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości za 2012r.:
Udzielone porady i konsultacje indywidualne (ogółem)

-

1530 konsultacji

Osoby kierowane przez Komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

-

20 osób

Uzależnieni od alkoholu

-

830 konsultacji

Osoby współuzależnione

-

550 konsultacji

Sprawcy przemocy

-

40 konsultacji

Ofiary przemocy /niebieska karta

-

110 konsultacji

w środowiskowych świetlicach z zajęć skorzystało 216 dzieci dla których zorganizowano imprezy m.in.: Mikołajki,
Andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, festyny, Dzień Sportu, Kino, Mc Donalds, zawody wędkarskie, strefa kibica
Euro 2012, „Zachowaj trzeźwy umysł”, Profilaktyka – kampanie „Postaw na rodzinę”, materiały Program profilaktyczny
do szkół gimnazjów i podstawowych. „Przemoc i cyber przemoc” dla 800 osób.
Zorganizowano także kolonie letnie dla 14 na łączną kwotę 5.040,00 zł.;
V.

Niekonwencjonalne formy pomocy

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizując niekonwencjonalne formy pomocy współuczestniczył z
ŚDS Krapkowice w organizacji wigilii dla 150 osób i wydał 150 paczek dla uczestników tej wigilii oraz zorganizował wigilię
dla 132 osób podopiecznych jadłodajni Ośrodka.
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Dodatkowo przygotowano także 360 paczek dla podopiecznych Ośrodka w tym także chorych z Działu Usług i 12 paczek
dla niepełnosprawnych dzieci także podopiecznych Działu Usług. Łącznie wydatkowano na Wigilię 2012 kwotę 13.653,51
zł. z czego pomoc sponsorów to kwota 7.450,00 zł.
VI.

Prace społecznie użyteczne oraz nieodpłatnie dozorowane prace na rzecz gminy (osoby skierowane przez Sąd)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach uczestniczył także w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i w 2012
roku zatrudnił 46 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Przepracowali oni ogółem 2000 godzin.
Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2012r. za wykonanie prac społecznie użytecznych wyniosła: 15.144,00 zł. Prace
wykonywane w 2012 roku przez ww. osoby to:
Porządkowanie terenu przy wieży ciśnień, ul. Sportowej i ul. Parkowej – 80 godzin.
Prace porządkowe przy szpitalu Oś. XXX lecia – 60 godzin.
Prace malarskie i porządkowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska – 260 godzin.
Prace porządkowe na rzecz ZGM, wywóz nieczystości z posesji na ul. Opolskiej – 60 godzin oraz prace
porządkowe na terenie przyległym do Hali Sportowej ul. Kilińskiego – 240 godzin.
Wycinka krzewów oraz porządkowanie nasypu przy ul. Kozielskiej w Żywocicach – 120 godzin.
Prace porządkowe przy Przybrzeżnej i Rybackiej – 60 godzin.
Plewienie chodników przy ul. Damrota – 40 godzin.
Prace malarskie w Jadłodajni OPS, WTZ i Świetlicy Środowiskowej ul. Mickiewicza – 180 godzin.
Porządkowanie terenów zielonych przy ul. Kilińskiego i Ks. Duszy – 60 godzin.
Malowanie pomieszczeń OPS Krapkowice ul. Damrota – 160 godzin.
Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach – 160 godzin.
Publiczne Gimnazjum nr 2 – prace malarskie – 60 godzin.
Teren stadionu przy ul. Sportowej – 140 godzin.
Prace na rzecz PKPS w Krapkowicach – 40 godzin.
Prace porządkowe przy krytej pływalni Delfin – 80 godzin.
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich skierował w 2012 roku 49 osób do wykonywania nieodpłatnych kontrolowanych prac
na terenie Gminy i miasta Krapkowice. Z tego 35 osób odpracowało wyroki na terenie miasta Krapkowice na ogólną liczbę
godzin 2740, 6 osób jest w trakcie odpracowania. Na terenie wiejskim gminy Krapkowice pracowało 10 osób na ogólną
liczbę – 920 godzin. Prace wykonywane w 2012 roku przez ww. osoby to:
Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach – 320 godzin.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach – 320 godzin.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach – 60 godzin.
Jadłodajnia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – 180 godzin.
Związek Emerytów i Rencistów w Krapkowicach – 60 godzin.
Klub AA w Krapkowicach – 40 godzin.
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Krapkowicach oraz teren przy Hali Sportowej – 180 godzin.
Świetlicy Środowiskowej w Krapkowicach ul. Mickiewicza – 80 godzin.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krapkowicach – 300 godzin.
Podopieczni OPS korzystający z usług opiekuńczych – 240 godzin.
Towarzystwo Ekologiczno – Kulturowe (CIS) – 180 godzin.
Teren Stadionu przy ul. Sportowej – 360 godzin.
Ośrodek Pomocy Społecznej – 140 godzin.
Prace wykonywane wspólnie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac społecznie użytecznych – 280 godzin.
W znacznej części były to prace porządkowe, malarskie, remontowe, przygotowanie i dostarczenie opału.
VII.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczny usługi opiekuńcze.

Praca Działu Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach w szczególności skierowana jest do najstarszych
mieszkańców gminy Krapkowice. Polega ona głównie na świadczeniu obligatoryjnego zadania własnego gminy zgodnie art.
50 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej czyli na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych ( rehabilitacji) w miejscu zamieszkania. W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 9 opiekunek w
pełnym wymiarze czasu pracy, które świadczą pomoc usługową na terenie Krapkowic i Otmętu (każda opiekunka posiada
ciśnieniomierz). Od miesiąca grudnia 2012r. tut. OPS stał się realizatorem usług opiekuńczych na terenie wiosek gminy
Krapkowice. W tym celu zatrudniono dodatkowo 8 opiekunek w ramach umowy-zlecenia.
Pomoc w formie usług opiekuńczych skierowana do osób samotnych lub posiadających rodzinę, która ze względu na
odległe miejsce zamieszkania lub pracę zawodową ( i inne uwarunkowania) nie jest w stanie zapewnić oczekiwanej
pomocy i opieki. Pomoc świadczona jest dla osób w podeszłym wieku, schorowanych, niepełnosprawnych, nie umiejących
poradzić sobie z czynnościami dnia codziennego. Realizowana jest głównie w 4 zakresach:
1. Zaspakajanie codziennych potrzeb polegające m.in. na: robieniu zakupów, przygotowywaniu lub dostarczaniu
gorącego posiłku z Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach lub Jadłodajni tut. Ośrodka, karmienie,
przynoszenie węgla i palenie w piecu, przynoszenie wody.
2. Opieka higieniczna polegająca m.in. na: myciu, kąpaniu, czesaniu, ubieraniu chorego, przesłaniu łóżka, higienie
stóp i dłoni, zmiana bielizny chorego, zmiana pampersów, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
3.

Opieka sanitarna polegająca m.in. na wykonywaniu czynności zawiązanych z utrzymaniem czystości w
pomieszczeniach ( sprzątanie), pranie, wietrzenie pomieszczeń.

4.

Pielęgnacja polegająca m.in. na: rozkładaniu i dawkowaniu leków, oklepywaniu chorego, zapobieganiu
powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacji recept, organizacji wizyt lekarskich, czy też badań laboratoryjnych.

Dodatkowo realizowane jest utrzymywanie kontaktów z otoczeniem poprzez wychodzenie z podopiecznym na spacery,
dostarczanie prasy i książek, zamawianie wizyt duchowych i pomoc w dotarciu do placówek sakralnych.
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
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akceptowanych, żyjących często w niegodnych warunkach. Zadaniem usług opiekuńczych oprócz wyznaczonych zakresów
jest uruchomienie niekonwencjonalnych form pomocy poprzez: pozyskiwanie ubrań, leków, środków opatrunkowych, mebli
oraz zapraszanie do współpracy ludzi dobrej woli do nieodpłatnego wykonywania drobnych napraw.
W roku 2012 pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 145 osobom. Oprócz usług opiekuńczych tut. Ośrodek
świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu 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. W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej w
Krapkowicach zatrudnia 3 fizjoterapeutów- 2 w pełnym wymiarze czasu pracy i jednego w ½ wymiaru czasu pracy. Od
miesiąca grudnia 2012 tut. Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie wiosek gminy Krapkowice. W
tym celu zatrudnił 1 technika masażystę na umowę-zlecenie. Świadczenie usług specjalistycznych skierowane jest głównie
do osób chorych, niepełnosprawnych, leżących nie mogących z powodu znacznego niedostatku zdrowia dotrzeć do
placówek opieki medycznej na rehabilitację. Wśród osób korzystających z tej formy pomocy są również niepełnosprawne,
chore dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe ubezwłasnowolnione. Rehabilitanci mają do dyspozycji m.in. ciśnieniomierze,
laser, lampę “Bioptron”, lampę “Solux”, piłki i wałki do ćwiczeń, przenośne materace, maty ochronne do ćwiczeń,
przedmioty do stymulacji niepełnosprawnych części organizmu oraz procesów poznawczych. Pomoc w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2012 otrzymało łącznie 55 osób, w tym 8 dzieci. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krapkowicach wychodząc naprzeciw specyficznym potrzebom osób chorych i niepełnosprawnych realizuje
nieobowiązkowe zadanie zlecone gminie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skierowane do osób z
zaburzeniami zdrowia psychicznego. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań zleconych są
wykwalifikowaną kadrą i muszą posiadać specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie zawodowe. W roku 2012
udzielono pomocy 7 osobom.

VIII.

Dom Dziennego Pobytu.

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia działającym w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
Głównym celem Domu jest utrzymanie seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej koniecznej do samodzielnego
funkcjonowania w otaczającym środowisku, zaspokajania podstawowych potrzeb życia codziennego oraz rozbudzania w
nich ukrytych uzdolnień i zainteresowań.
W Domu Dziennego Pobytu ciekawie jest organizowany czas poprzez realizowanie różnych form aktywności zarówno
ruchowych, usprawniających umysł jak i atrakcje o charakterze kulturalno-oświatowym. Każdy senior gminy Krapkowice
może u nas odpocząć, spędzić miło czas, wypić kawę, herbatę, porozmawiać z innymi seniorami podzielić się swoimi
doświadczeniami i chociaż na chwilę zapomnieć o dolegliwościach, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. W 2012r.
skierowano do DDP 70 osób.
Dom Dziennego Pobytu w Krapkowicach organizuje swoim podopiecznym m. in.:
1. Spotkania integracyjne:
Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka;
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Spotkanie z okazji uroczystości Dnia Chorych;
Spotkanie z okazji DniaKobiet;
Zajączek wielkanocny w DDP Krapkowice, ŚDS Krapkowice oraz DPS „Anna” Krapkowice;
Zakończenie cyklu spotkań pod hasłem: „Pomaganie innym może mieć „piękne” oblicze” organizowanego przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach w ramach współpracy z Domem Dziennego Pobytu w
Krapkowicach;
I Biesiada Seniorów pod hasłem „Poznajmy się” powiatu krapkowickiego na terenie agroturystyki „Salve Amici” w
Pietnej;
Jednodniowe wyjazdy:
wycieczka do Nysy;
Wyjazd na jarmark wielkanocny do Krapkowic organizowany w ramach projektu „Euroregionalne jarmarki
świąteczne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE;
Wyjazd na obchody XX- lecia Domu Pomocy Społecznej w Krapkowicach;
Wyjazd na zabawę integracyjną do Domu Dziennego Pobytu w Zdzieszowicach z akcentem powitania jesieni;
3. Wyjazd do Synergii Fitness w Krapkowicach;
4. Wyjazd na pływalnie Delfin w Krapkowicach;
5. Projekcje filmów;
6. Zajęcia plastyczne prowadzone przez podopieczną Czesławę Szlązak, która należy do stowarzyszenia „Pasja”;
7. Terapię rękodzielniczą;
8. Zajęcia kulinarne;
9. Zajęcia prozdrowotne;
10. Gimnastykę ogólno usprawniającą poprzedzającą pomiar ciśnienia tętniczego;
11. Nordic Walking;

Osoby niepełnosprawne
Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje mikrobusem WV-Bus, który zakupiony został przez Gminę, przy znaczącym
udziale PFRON, stanowi on bazę do transportu osób niepełnosprawnych na terenie gminy. Wykorzystywany jest głównie
do przewozu dzieci i osób dorosłych do placówek Opieki półstacjonarnej (Środowiskowy Dom Samopomocy), służby
zdrowia, opiekuńczych i innych
Łączny budżet gminy Krapkowice w 2012r. na zabezpieczenie potrzeb społecznych wyniósł: 11.126,396,75 zł.
z tego zadania własne gminy stanowiły kwotę: 5.568,145,68 zł., a zadania zlecone kwotę: 3.992,516,71 zł., a
dofinansowanie do zadań własnych na kwotę 1.565.734,36 zł.
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