Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu
za 2007 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu realizuje zadania pomocy społecznej
należące do właściwości gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
Zadania własne wykonywane są zgodnie z ustaleniami Burmistrza i finansowane
ze środków własnych Gminy. Niektóre z tych zadań mogą być dofinansowane z budżetu
państwa.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są zgodnie z
ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę i po zabezpieczaniu środków finansowych z
budżetu państwa.
Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Osoby te są zobowiązane do
współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar
świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie
pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom
pomocy społecznej.
Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej wynosiło odpowiednio:
- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 477 zł
- dla rodziny – 351 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co
najmniej jednego z powodów o których mowa w ustawie:
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

W 2007 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał łącznie 50 pracowników, w tym
2 specjalistów pracy socjalnej, 5 starszych pracowników socjalnych, 8 pracowników
socjalnych i 2 aspirantów pracy socjalnej. Dwóch pracowników przebywało na urlopie
bezpłatnym i jedna osoba na urlopie wychowawczym.
Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest
zadaniem własnym obowiązkowym gminy, dotowanym z budżetu państwa w około 50%
kosztów.
W roku 2007 rozpatrzyliśmy 3.378 wniosków o pomoc, wydając 8.144 decyzje
administracyjne przyznające przewidziane ustawą świadczenia.
Charakterystyka podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.
TABELA 1 RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W
2007 ROKU

Wyszczególnienie

0

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych (bez względu na
ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania)

1

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę

2

Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę

3

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Ogółem

w tym:
na wsi

1

2

3

Liczba rodzin
Liczba
osób w
rodzinach
4

2.811

1.656

488

4.562

386

374

88

752

2.749

1.612

477

4.496

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej –
ogółem

4

X

378

75

982

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej

5

X

20

3

48

2

TABELA 2 TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W 2007 ROKU

Liczba rodzin

WYSZCZEGÓLNIENIE

0
RODZINY OGÓŁEM
(wiersze 2+3+4+5+6+7)
O liczbie osób w
rodzinie

1
2
3
4
5
6 i więcej

w tym (z wiersza 1):
rodziny z dziećmi ogółem
(wiersze 9+10+11+12+13+14+15)
O liczbie dzieci
1
2
3
4
5
6
7 i więcej
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM
(wiersze 17+18+19+20)
o liczbie dzieci
1
2
3
4 i więcej
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM
(wiersze 22+23+24+25)
o liczbie osób

1
2
3
4 i więcej

Ogółem

w tym:
na wsi

1

2

Liczba osób
w rodzinach
3

1

1.676

491

4.610

2
3
4
5
6
7
8

562
290
278
283
144
119
845

120
79
76
99
56
61
295

562
580
834
1.132
720
782
3.389

9
10
11
12
13
14
15
16

341
281
136
59
17
9
2
332

102
99
53
31
7
1
2
85

1.010
1.131
684
349
125
71
19
1.016

17
18
19
20
21

155
96
58
23
404

45
18
18
4
109

332
304
247
133
845

22
23
24
25

196
90
56
62

47
27
16
19

196
180
168
301

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się po
pomoc były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach
opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W jednej rodzinie
często występuje kilka dysfunkcji jednocześnie. Szczegółowo przedstawia to tabela 3.
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TABELA 3 POWODY PRZYZNANIA POMOCY W 2007 ROKU

Liczba rodzin

Powód trudnej sytuacji życiowej

0

Liczba osób

Ogółem

w tym:
na wsi

w rodzinach

1

2

3

1
2
3
4
5

1.190
0
50
32
3

390
0
6
5
0

3.466
0
62
128
17

BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK - WYCH. I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO –
OGÓŁEM

6
7
8
08
9

956
735
351
347

315
202
104
110

3.088
1.908
874
1.301

W TYM: RODZINY NIEPEŁNE

10

276

70

845

11

81

42

519

PRZEMOC W RODZINIE

12

7

4

28

ALKOHOLIZM

13

122

23

273

NARKOMANIA

14

2

0

7

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO
OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO

15

9

2

16

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO
ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI
OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

16

2

0

4

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE
OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY

17

0

0

0

ZDARZENIE LOSOWE
SYTUACJA KRYZYSOWA
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

18
19
20

3
0
0

1
0
0

7
0
0

UBÓSTWO
SIEROCTWO
BEZDOMNOŚĆ
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
w tym:
wielodzietność

RODZINY WIELODZIETNE

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w 2007 roku zostały
przedstawione poniżej w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.
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Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
plan 921 zł, wykonanie 921 zł.

Od 2005 roku na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z
późn. zm.) Gmina ustala uprawnienia oraz wystawia decyzje administracyjne
potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych
niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.
Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadu rodzinnego i wydania decyzji
administracyjnej dla tych osób zwracane są Gminie z budżetu państwa, ponieważ jest to
zadanie zlecone.
Wydaliśmy 5 decyzji osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich
dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Łączny
koszt realizacji zadania wyniósł 921 zł, który został w 100% pokryty z dotacji.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej
plan 350.000 zł, wykonanie 342.155 zł.

Kierowanie do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem
własnym Gminy.
Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:
- mieszkaniec domu – 70% swojego dochodu,
- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy
społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.
W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym
Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają
całodobowej opieki.
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Składka członkowska za jedno miejsce wynosi od 1.03.2007 r. - 165 zł
miesięcznie. Natomiast odpłatność za mieszkańców domu skierowanych przez członków
Związku na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004r. wynosi od 1.03.2007 r. 1.485
zł miesięcznie.
W 2007 roku umieściliśmy 7 osób w domu pomocy społecznej. Łącznie
opłacaliśmy pobyt 24 osobom, z tego 9 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku
Opiekuńczym w Pruszczu.
Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej dopłacaliśmy
1.408 zł. Tylko w jednym przypadku rodzina dopłacała do pobytu w domu pomocy
społecznej – łącznie dopłata wyniosła 4.600 zł.
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – Schronisko dla Bezdomnych
plan 189.880 zł, wykonanie 188.630 zł.

Schronisko realizuje zadanie własne z zakresu pomocy społecznej polegające na
udzielaniu tymczasowego schronienia osobom i rodzinom pozbawionym z różnych
przyczyn dachu nad głową.
W 2007 roku udzieliliśmy schronienia 43 osobom, w tym 6 osobom z poza Gminy
Świecie. Pomocy doraźnej w postaci schronienia i kąpieli udzieliliśmy 26 osobom. Dzięki
pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko
opuściło 31 osób, w tym:
- 2 otrzymały mieszkanie socjalne,
- 4 wynajęły mieszkanie,
- 1 pracuje za granicą,
- 1 otrzymała mieszkanie w spadku,
- 1 powróciła do rodziny,
- 8 powróciło do środowiska,
- 4 przebywają w Centrum Pulmonologii w Smukale k/Bydgoszczy,
- 2 przebywają we właściwej placówce opiekuńczej (w tym 1 z poza Gminy
Świecie),
- 2 przebywają w Zakładzie Karnym,
- 6 powróciło do właściwej gminy.
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W okresie jesienno-zimowym jak co roku odbywają się spotkania z terapeutą uzależnień,
w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego dla bezdomnych. Efektem tych
działań jest między innymi mniejsza liczba interwencji służb porządkowych na terenie
Schroniska z powodu nadużywania alkoholu.
W przeddzień wigilii świąt Bożego Narodzenia odbyła się po raz kolejny wigilia otwarta
dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy, w której udział wziął Proboszcz
Parafii Św. Andrzeja Boboli oraz władze miejskie.
Największy udział w wydatkach Schroniska miały płace i pochodne – 74 % ogółu
kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem
placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Świeciu udzielił
bezdomnym i innym potrzebującym z terenu Gminy pomocy rzeczowej (ciepła odzież
i suchy prowiant).
Odpłatność za pobyt w Schronisku, zgodnie z regulaminem, poniosło 9 osób.
Wpływy z tego tytułu wyniosły 12.798 zł.
Rozdział 85213 – Składki zdrowotne
Plan 86.197 zł, wykonanie 86.197 zł.

Opłacaliśmy składki zdrowotne 302 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie
podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie
zlecone Gminie, zrealizowaliśmy je w 100%.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
plan 2.517.595 zł, wykonanie 2.234.547 zł.

W ramach tego rozdziału udzielaliśmy świadczeń społecznych zarówno zleconych
z zakresu administracji rządowej jak i własnych Gminy na podstawie ustawy o pomocy
społecznej.
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1. Zadania zlecone
plan 1.076.395 zł, wykonanie 1.072.544 zł.
Osobom

całkowicie

niezdolnym

do

pracy

z

powodu

wieku

lub

niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy
wypłacaliśmy zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między
dochodem osoby uprawnionej a wysokością kryterium dochodowego.
Łącznie w 2007 roku wypłaciliśmy zasiłki stałe 386 osobom, w tym 228 osobom
prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.
W grudniu zwróciliśmy 3.851 zł niewykorzystanej dotacji na to zadanie do budżetu
Wojewody, ponieważ dopiero w tym miesiącu otrzymaliśmy ostatni zwrot środków z
ZUS-u tytułem nadpłaconego zasiłku w trakcie przyznania renty osobie uprawnionej.
2. Zadania własne
plan 1.441.200 zł, wykonanie 1.162.003 zł.
(w tym 557.200 zł – dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych)
a. Wypłata zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza
ustawowego kryterium należy do zadań własnych obowiązkowych Gminy z
zakresu pomocy społecznej.
W okresie sprawozdawczym wypłacaliśmy zasiłki okresowe 649 osobom, w tym z
powodu:
- bezrobocia – 524 osobom,
- długotrwałej choroby – 35 osobom,
- niepełnosprawności – 108 osobom.
Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, z tym, że
do 2007 roku włącznie obowiązywał przepis przejściowy (art. 147), który na 2007
rok przewidywał minimalną wysokość świadczenia na poziomie odpowiednio:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między dochodem a kryterium
dochodowym z ustawy,
- dla rodziny – 25% omawianej różnicy.
Łącznie na zasiłki okresowe wydaliśmy 557.597 zł.
Obserwujemy

już

wyraźną

tendencję

spadkową

liczby

osób

i

rodzin

korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego wynikającą z podjęcia
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zatrudnienia przez osoby bezrobotne. W stosunku

do 2006 roku ilość

wypłaconych zasiłków okresowych zmniejszyła się o 30%.
b. Zasiłki celowe i w naturze, przyznawaliśmy w celu

zaspokojenia niezbędnych

potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który

jest przedstawiony

w

niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85295).
Łącznie przyznaliśmy świadczenia 792 osobom, w tym przede wszystkim na:
- zakup opału – 587 osobom,
- spłatę zadłużeń czynszowych, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 27
kwietnia 2006 w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem
Społecznym – 31 rodzinom,
- dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, doposażenia
dzieci do szkoły czy drobnych remontów - rodzinom.
Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 604.375 zł.
c. Specjalne

zasiłki

celowe

przyznawaliśmy

w

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy.
Wypłaciliśmy je 232 osobom na kwotę 73.677 zł.

Łącznie na zadania własne w tym rozdziale wydaliśmy 1.161.575 zł, co stanowi 80%
planu.
Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej
plan 1.047.399 zł, wykonanie 1.034.983 zł.

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników
jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa
dotację w wysokości 531.389 zł., tj. 51,3% do wykonania.
Płace i pochodne stanowiły 78,4% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała
koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe,
nadzór i konserwację programów informatycznych, usługi radcowskie, zakup druków
i artykułów biurowych, literatury fachowej, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu
za odzież dla pracowników terenowych, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
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W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiliśmy 5 komputerów i 1 monitor w
celu modernizacji bazy komputerowej Ośrodka. Łączny koszt zakupu wyniósł 16.000 zł.
Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 99%.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
plan 663.210 zł, wykonanie 661.643 zł.
W ramach tego rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób
posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają
pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 17.200 zł, wykonanie 17.200 zł.
Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 12 dzieci z zaburzeniami psychicznymi
w ich domach, z tego u dziewięciorga dzieci była to rehabilitacja ruchowa. Koszt
jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
wyniósł 40 zł.
W jednym przypadku rodzice dziecka ponosili częściową odpłatność za te usługi.
Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.228,35 zł i zostały przekazane za pośrednictwem
Urzędu Miejskiego do budżetu państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie
Gminy).
2. Punkt Usług Opiekuńczych
plan 646.010 zł, wykonanie 644.443 zł
Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzką świadczyliśmy 100 osobom, w tym 80
osobom samotnym. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 33
godziny usług opiekuńczych.
Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 92,2%.
Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za odzież dla opiekunek, odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżącego funkcjonowania biura przy
ul. Sądowej 5 oraz prowadzenia dokumentacji.
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Częściową odpłatność za usługi poniosło 77 osób. Łączny wpływ do budżetu
Gminy z tego tytułu wyniósł 38.450,00 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
plan 1.636.219 zł, wykonanie 1.625.637 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania
1. Dożywianie
plan 1.573.019 zł, wykonanie 1.567.230 zł.
Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego
pozbawionym jest zadaniem własnym Gminy.
Zgodnie z Ustawą z 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia,
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe
w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne,
jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy
społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku
celowego na zakup żywności.
Porozumienie dotyczące współpracy Gminy z Wojewodą potwierdzające
wysokość dofinansowania tego zadania z budżetu państwa zostało zawarte 12.03.2007 r.
na kwotę dotacji 1.147.019 zł.
Pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.
W ramach Programu sfinansowaliśmy 1.236 osobom jeden gorący posiłek dziennie
(w tym 991 uczniom) oraz 1.339 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup
żywności (3.811 osób w rodzinach) na łączną kwotę 1.423.019 zł. Średnia wysokość
zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 50 zł miesięcznie. Średni koszt 1
posiłku dziennie wyniósł 2,36 zł.
Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach zlecono
organizacjom pozarządowym w Gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na
które przekazane zostały dotacje:
- dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 47.722 zł,
- dla Zespołu Parafialnego CARITAS – 26.489 zł.
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Ponadto w ramach dotacji na realizację Programu doposażyliśmy w niezbędny sprzęt 9
stołówek szkolnych oraz 2 jadłodajnie na łączną kwotę 70.000 zł.
Dotację od Wojewody wydaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 99,6%.
2. Składki na Grudziądzki Bank Żywności
plan 7.200 zł, wykonanie 6.750 zł.
Wysokość składki członkowskiej utrzymała się w 2007 r. na tym samym poziomie,
jedynie za wrzesień zapłaciliśmy dodatkową składkę – 750 zł tytułem dofinansowania
zakupu samochodu chłodniczego. W ramach działalności statutowej GBŻ otrzymaliśmy
10 partii żywności o łącznej wadze: 2.348 kg i wartości 17.087 zł.
Były to głównie konserwy warzywne, słodycze, serki topione i płatki śniadaniowe. Z tej
formy pomocy skorzystało 1.200 rodzin – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Akcje socjalne
plan 16.000 zł, wykonanie 11.657 zł.
Przed świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej
przygotował paczki świąteczne ze słodyczami dla 359 dzieci z rodzin najuboższych, które
nie otrzymały paczek z innych źródeł. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników
socjalnych a paczki przekazane były przez pedagogów szkolnych podczas szkolnych
imprez gwiazdkowych.
4. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł.
a. Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2007
Zadanie to zleciliśmy Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej, na które otrzymał dotację w wysokości – 30.000 zł.
Żywność pozyskiwana jest z dwóch źródeł: Grudziądzki Bank Żywności i Polski Komitet
Pomocy Społecznej. Łącznie przekazano 184.830 kg żywności (mleko, mąka, ser żółty,
serki topione, makaron, płatki kukurydziane, ryż, kasza, cukier) o wartości 299.840 zł dla
4.300 osób najuboższych z terenu Gminy Świecie wytypowanych przez pracowników
socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe.
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Poza dotacją, Gmina wspiera dystrybucję żywności przez użyczenie Zarządowi
Miejsko-Gminnemu

Polskiego

Komitetu

Pomocy

Społecznej

magazynu

do

przechowywania i wydawania żywności (obecnie ul. Ciepła 4) oraz oddelegowanie 3
osób w ramach robót publicznych do pomocy przy wydawaniu żywności.
b. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych – 10.000 zł na prowadzenie
świetlicy środowiskowej „Dziupla” przy ul. Św. Wincentego 1 dla 45 dzieci z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego
wsparcia.
Zadanie to zrealizowaliśmy w 100%.
Inne zadania Ośrodka

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

ramach

aktywizowania

bezrobotnych

korzystających z pomocy społecznej skierował:
- 95 osób do unijnego projektu Świecki Program Aktywizacji Długotrwale
Bezrobotnych „Druga Szansa”, wdrażanego przez Klub Integracji Społecznej,
- 65 osób do robót publicznych i interwencyjnych organizowanych przez
Burmistrza Świecia,
- 40 osób do prac społecznie użytecznych organizowanych również przez
Burmistrza Świecia.
W wyniku działań aktywizujących podejmowanych przez Klub Integracji Społecznej,
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy zatrudnienie
podjęły 172 osoby bezrobotne.

Na bazie istniejącej infrastruktury Ośrodka Pomocy Społecznej kontynuowaliśmy
działalność grupy wsparcia: Klub Aktywnych.
W

cotygodniowych

spotkaniach

grupy

wsparcia

uczestniczyło

19

osób

z zaburzeniami psychicznymi. Aktywni spotykają się w sali konferencyjnej Ośrodka
Pomocy Społecznej i w plenerze pod opieką pracowników socjalnych, psychologa
i wolontariuszy. Celem działalności jest samopomoc, wsparcie psychologiczne, pomoc w
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rozwiązywaniu problemów dnia codziennego a także aktywne spędzanie czasu.
Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne.

Pod patronatem Grudziądzkiego Banku Żywności zorganizowaliśmy dwukrotnie
świąteczną zbiórkę żywności. W 16 sklepach na terenie Gminy zebraliśmy 4.036 kg
produktów żywnościowych o wartości 25.025 zł, z których pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej przygotowali 432 paczki dla najuboższych rodzin. Obie zbiórki możliwe były
do przeprowadzenia dzięki zaangażowaniu pracowników OPS w Świeciu oraz
wolontariuszy głównie ze świeckich szkół średnich i gimnazjalistów – łącznie 232 osoby.
Paczki wydawane były w magazynie, który na czas akcji udostępnił Zarząd MiejskoGminny w Świeciu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Jak co roku, dzięki współpracy i finansowaniu Związku Miast Nadwiślańskich,
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali wycieczkę do Torunia z rejsem
po Wiśle, zwiedzaniem grodu Kopernika oraz poczęstunkiem w McDonaldzie dla 40
dzieci z rodzin najuboższych. Łącznie koszt wycieczki wyniósł 1.316 zł.

Dnia 4 czerwca 2007 roku pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu
zorganizowały festyn z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się na boisku w Polskim
Konopacie. Punktem kulminacyjnym był mecz integracyjny, gdzie rywalizowały ze sobą
dwie drużyny dzieci: „Tostery” Polski Konopat oraz „Gwiazdy” Miasteczko. Mecz
zakończył się wynikiem 9:1.
Do imprezy włączyły się miejscowe firmy, radny Rady Miejskiej oraz społeczność
lokalna. W dalszej części imprezy były liczne konkursy i zabawy z pięknymi nagrodami.

Pracownicy socjalni OPS typowali i zawiadamiali dzieci z rodzin najuboższych do
wyjazdów na kolonie letnie organizowane przez:
- Świetlicę Profilaktyczno- Wychowawczą „Gniazdo” w Drogomyślu, Jeleniej Górze
i Decznie – 81 dzieci,
- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w Funce – 13 dzieci z rodzin byłych pracowników
PGR,
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- Stowarzyszenie Pomocowo-Rozwojowe „Bory Tucholskie” w Mrzeżynie – 20 dzieci
i półkolonie letnie na terenie parafii Niepokalanego Poczęcia NMP – 24 dzieci.

W okresie zimowym pracownicy socjalni wspólnie ze Strażą Miejską monitorują
miejsca pobytu bezdomnych na terenie Gminy udzielając informacji o możliwości
uzyskania pomocy w postaci schronienia, gorącego posiłku, ciepłej odzieży i skorzystania
z kąpieli. Osoby potrzebujące zamieszkujące na terenach działek objęte są ciągłą pomocą
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.
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