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PROGRAM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIEDŹNEJ NA 2008 ROK
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Głównym celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, który w oparciu o posiadane zasoby utrzymuje i rozwija infrastrukturę socjalną a
także świadczy pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw oraz
rządowych programów wspierających zadania własne gminy.
Ważnym elementem skutecznej pomocy jest przygotowanie realnego, odpowiadającego
zarówno wykazanym potrzebom, jak i posiadanym możliwościom programu pomocy.
Przygotowany program umożliwia realizowanie założeń polityki społecznej państwa na
szczeblu samorządowym.
Program pomocy społecznej na 2008 rok uwzględnia przede wszystkim obszar działań
pomocy środowiskowej. W obszarze pomocy społecznej planuje się również wdrażanie
uzupełniających programów.
Analizując sytuację osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej należy stwierdzić, iż
poważnym zagrożeniem dla nich jest brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego.
Osiągane niskie dochody lub ich brak powoduje, że rodziny przede wszystkim rezygnują z
ponoszenia obligatoryjnych opłat mieszkaniowych tym samym popadają w zadłużenia. Aby
wspomóc rodziny planuje się realizację niżej wymienionych programów, które będą miały
wpływ na poprawę sytuacji materialnej i bytowej osób korzystających ze wsparcia ośrodka
pomocy.
W ramach przyznanych środków planuje się realizację nowych programów oraz kontynuację
podjętych w latach ubiegłych:
1. Dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej w ramach programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
cel: objęcie pomocą w naturze w formie posiłków – obiadów ,wydawanych w stołówkach
szkolnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Realizacja programu przy
współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami w zakresie typowania dzieci do tej
formy pomocy; Uznając priorytet tego zadania pomoc w tej formie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach jest przyznawana również z urzędu
Program gminy będzie uzupełniony środkami z administracji rządowej w ramach ustawy z
dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji
programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Beneficjentami programu mogą być:

-dzieci do 6 roku życia, dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe o najniższych dochodach,
osoby w wieku podeszłym, chore i niepełnosprawne
Zamierzony efekt:
-zasadność kierowania pomocy bezpośrednio do dziecka, które w okresie intensywnego
rozwoju psycho – fizycznego potrzebuje kalorycznego i pełnowartościowego żywienia zaś
rodziny nie są w stanie zapewnić dziecku jednego ciepłego posiłku dziennie
2. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
w ramach Klubu Integracji Społecznej oraz organizowanych prac społecznie użytecznych
Cel – stworzenie szansy osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy
poprzez reintegrację społeczną i zawodową w KIS oraz realizowanie prac społecznie
użytecznych.
Głównym zadaniem utworzonego Klubu Integracji Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 13
czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym jest kształcenie umiejętności pełnienia ról
społecznych, nabywanie umiejętności, przyuczanie do zawodu, przekwalifikowanie lub
podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Osoby podlegające wykluczeniu społecznemu
przede wszystkim długotrwale bezrobotni powyżej 24 miesięcy, osoby bezdomne,
uzależnione od alkoholu, i po opuszczeniu zakładu karnego mogą znaleźć zatrudnienie
socjalne.
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie korzystające
z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
rynku pracy będą miały możliwość wykonywania prac społecznie użytecznych w
zorganizowanych przez gminę w różnych jednostkach.
Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w
wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) , będą otrzymywać świadczenie pieniężne w
wysokości 6,13 zł. za godzinę. Osoba wykonująca prace jest objęta ubezpieczeniem
zdrowotnym ( z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem
wypadkowym zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu
wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
3 .Pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym z Unii Europejskiej
cel - pozyskanie środków pozabudżetowych zapewni możliwość realizacji programów
pomocy społecznej skierowanych do osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób
powyżej 50 roku życia, kobiet i innych grup społecznych w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy oraz umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej.
Zamierzony efekt:
w wyniku realizacji programów planuje się osiągnięcie następujących efektów:
-podniesienie wiedzy i umiejętności osób pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych
-podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych w pracy metodą
organizowania środowiska lokalnego
-zwiększenie stopnia usamodzielnienia życiowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie
długotrwale bezrobotnych.

