SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania zadań
własnych i zleconych za 2011r.

W roku 2011 zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz funkcjonującą przy ośrodku komórkę świadczeń rodzinnych i Klub Integracji
Społecznej. Zadania zlecone i własne gminy wykonywano na podstawie przepisów ustawy o
pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów oraz szeregu aktów wykonawczych do ustaw.
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości. Z kolei system świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej
sytuowanych w wychowaniu dziecka /dzieci/, oraz w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się
osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Jego charakter jest mniej selektywny
niż systemu świadczeń z pomocy społecznej, o czym świadczą chociażby wyższe kryteria
dochodowe określające uprawnienia do świadczeń rodzinnych.
Konsekwencją tego rozróżnienia jest adresowanie pomocy społecznej do osób o najniższych
dochodach, które jednocześnie spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.
Pomoc mogą uzyskać osoby, których dochody nie są większe niż 477 zł/osoba samotnie
gospodarująca/ lub 351 zł/na osobę w rodzinie/.Kryterium te obowiązuje od 1 października
2006r. i nie zostały zmienione.
Pierwszym , podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej,
związanej w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą
chorobą, problemami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.
Drugi warunek- trudna sytuacja finansowa.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od
kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej czyli od tzw. kryterium dochodowego.
Należy pamiętać o tym, że oba warunki – pierwszy i drugi, muszą być spełnione
jednocześnie.
W roku sprawozdawczym do Ośrodka wpłynęło 1.421 wniosków z prośbą o udzielenie
pomocy w różnej formie.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 1236 wywiadów środowiskowo-rodzinnych. Łącznie
wydano 1878 decyzje administracyjne, w tym w ramach wykonywania zadań własnych
gminy-1804 decyzje.
Pomocą społeczną w różnej formie /pieniężnej i niepieniężnej/objęto łącznie 572 rodziny w
których żyje 1853 osoby. Dla 532 rodzin udzielono pomocy pieniężnej. W stosunku do roku
poprzedniego jest to spadek o 62 rodziny.
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Typy rodzin objętych pomocą społeczną.
Wśród 572 rodzin objętych pomocą społeczną 293 rodziny stanowią rodziny z dziećmi, w
tym 100 rodzin wielodzietnych mające na utrzymaniu od 3 do 6 i więcej dzieci, 66 rodzin
niepełnych, w tym 23 rodziny wielodzietne i 54 rodziny emerytów i rencistów.
Powody udzielania pomocy społecznej.
Głównym powodem udzielania pomocy społecznej jest ubóstwo. W roku 2011 z tego
powodu wsparcia udzielono 321 rodzinom, w których żyje 1.163 osoby. Wśród przyczyn
powodujących ubóstwo, najliczniejszą grupę osób korzystających z pomocy społecznej
stanowią rodziny bezrobotnych /310 rodzin/, następnie rodziny bezradne w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego /89 rodzin./Spośród tej
grupy rodzin- 45 to rodziny niepełne, 42- rodziny wielodzietne i 1 rodzina, w których
stwierdzono przemoc w rodzinie. Wszystkie wymienione rodziny objęte są pomocą
pracowników socjalnych w formie pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie i
ograniczenie korzystania ze świadczeń pieniężnych. Rodziny w których występowała
przemoc objęte są procedurą „Niebieskiej Karty”. Dla 130 rodzin udzielono pomocy z
powodu niepełnosprawności i z powodu długotrwałej choroby dla 55 rodzin.
Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przepisów gminnych zawartych w
Uchwałach Rady Gminy Ełk wykonywane były zgodnie z potrzebami społeczności gminnej
wyrażonej w składanych wnioskach o pomoc społeczną.
Zadania zlecone gminie:
Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na
ubezpieczenie społeczne.
Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 96,89 % w stosunku do planu na 2011r.
Wypłacono świadczenia rodzinne / zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku/i świadczenia
pielęgnacyjne na kwotę-4 172 084 zł w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
na kwotę 61 405 zł., a także Fundusz Alimentacyjny w kwocie- 564 019 zł.
W stosunku do roku 2010 zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców pobierających zasiłek
rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego . Powodem tego stanu rzeczy jest niskie kryterium
dochodowe, które nie zmieniło się od 2006r.
Ze świadczeń rodzinnych korzystało 686 rodzin mieszkających na terenie gminy. Zasiłki
rodzinne wypłacane były na 1433 dzieci i jest to mniej o 116 dzieci w porównaniu do 2010r.
Prowadzono postępowanie wobec 136 dłużników alimentacyjnych, stosownie do ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W zakresie zadań własnych gminy.
W zakresie zadań własnych gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał takie
świadczenia jak: zasiłek stały oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Ogółem wydano w zakresie zadań obligatoryjnych 76 decyzje przyznające świadczenia z
tego:
- zasiłki stałe- 76
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Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę -337 199 zł. Środki pieniężne w 80% pochodziły z
dotacji celowej z budżetu Wojewody. Ogółem wypłacono 824 świadczenia.
W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Na składki zdrowotne wydatkowano kwotę- 45 353 zł. z tego:
a/ za niektórych świadczeniobiorców z pomocy społecznej – 29 107 zł.
b/za osoby realizujące kontrakt socjalny- 1 079 zł
c/ za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne –15 350 zł.
Liczba osób objętych tą formą pomocy -72 osoby.
Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej.
W roku 2011 ponoszone były wydatki związane z przebywaniem 17 osób w Domach
Pomocy Społecznej na terenie województwa. Roczne koszty przebywania pensjonariuszy w
tych placówkach zamknęły się kwotą 348 560 zł
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze.
Na zasiłki okresowe Ośrodek wydatkował kwotę 841 292 zł, z tego środki z budżetu
Wojewody w kwocie 821 637 zł, oraz środki własne gminy w kwocie 19 655 zł. Z tego
rodzaju pomocy korzystało 354 rodziny, w których żyje 1206 osób. Główne powody
przyznawania zasiłków okresowych to:
- bezrobocie – 344 decyzje
- długotrwała choroba – 3 decyzje
- niepełnosprawności –12 decyzji.
W ramach zasiłków celowych przyznano pomoc dla 213 rodzin wydając 551 decyzji
administracyjnych. Dla 17 rodzin wypłacono specjalne zasiłki celowe na kwotę 15 730 zł.
Dla 4 rodzin wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego/ pożar/ na kwotę 19 500 zł
Ogólna kwota jaką wydatkowano na zasiłki celowe wyniosła 177 447 zł., w tym środki z
budżetu Wojewody – 42 655 zł
Zasiłki celowe przyznawano na zakup opału na okres zimowy , zakup leków i odzieży, zakup
żywności, a także na remonty częściowe 5 mieszkań.
Szczegółowy podział środków na zasiłki celowe ilustruje tabela Nr 1.
Tabela Nr 1. Wykaz udzielonych zasiłków celowych w zakresie zdań własnych
wypłaconych z budżetu gminy w 2011r.
Forma zasiłku

Zasiłek celowy
na opał
Zasiłek celowy
na leki

Liczba
wydanych
decyzji

Liczba
rodzin

Liczba
Kwota
osób
w wypłaconych
rodzinie
świadczeń

123

119

388

36.000

96

68

230

19.362
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Zasiłek celowy
na ubrania i obuwie
Zasiłek celowy
na pokrycie
kosztów przejazdu
Zasiłek celowy
na zakup
żywności/zwykły/
Zasiłek celowy
w związku z
pożarem
Inne zasiłki celowe
/np .pogrzeb /
Zasiłek celowy
udziel.osobie po
opuszczeniu
Zakładu Karnego
Pozostałe zasiłki
celowe np.remont,
zakup sprzętu
i inne

21

20

75

3.600

4

4

10

1.570

88

88

258

14.000

4

4

13

19.500

0

0

0

0

0

0

0

0

26

26

84

12.610

Rozdział 85295 -Pozostała działalność
Realizacja Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania pozwoliła na
dożywianie dzieci w szkołach. Ogółem dożywianiem objęto 401 osób, w tym 2 osoby
dorosłe.
Dożywianie prowadzono w oparciu o stołówki szkolne: w Zespole Szkół w Stradunach,
Zespole Szkół w Nowej Wsi Ełckiej i Zespole Szkół w Chełchach.
Do pozostałych szkół posiłki były doważone przez dostawcę, który wygrał przetarg na
dostawę posiłków do szkół /dla 124 uczniów/.
Na zakup posiłków wydatkowano kwotę – 244.004 zł. w tym środki własne-83 142zł, dotacja
160 862 zł. Również w ramach programu udzielano rodzinom pomocy w formie zasiłków
celowych na zakup produktów żywnościowych. Z tej formy skorzystało 158 rodzin.
Wydatkowano na ten cel kwotę 63 898 zł, w tym środki własne gminy- 21 243 zł, dotacja
42 655 zł. Średnia wartość świadczenia wynosiła 165,11 zł.
Również w ramach Programu wyposażono stołówki w niezbędny sprzęt do przygotowywania
i wydawania posiłków w Zespole Szkół w Chełchach i Nowej Wsi Ełckiej. Zakupiono sprzęt
na kwotę 15 615 zł. Środki te w całości stanowiły wkład własny gminy.
Szczegółowy podział środków w poszczególnych paragrafach przedstawia się
następująco: / w zł/
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własne

dotacja

ogółem

1.dożywianie/ § 3110/
zgodnie z decyzjami GOPS
bez decyzji
2.zasiłki celowe/§ 3110/
3.wyposażenie stołówek /§4210/

83 142
0
21 243
15 615

160 862
31 483
42 655
-

244 004
31 483
63 898
15 615

Razem /1+2+3/

120.000

235.000

355.000

Inne zdania własne gminy :
I.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie

Gminny Program realizowany jest na podstawie Uchwały Nr VII/46/2011 Rady
gminy Ełk z 25 stycznia 2011r. zgodnie z założeniami oraz harmonogramem.
W ramach Gminnego Programu działa Zespół Interdyscyplinarny powołany
Zarządzeniem Wójta w 2010r., w skład którego wchodzą przedstawiciele szkół, GOPS,
Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Leczenia
Uzależnienia i Współuzależnienia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej, Sądu Rejonowego, w tym kuratorzy zawodowi, itp. prace
Zespołu reguluje regulamin.
Działając na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawarto
porozumienie o współpracę w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Wójtem Gminy Ełk a
przedstawicielami poszczególnych instytucji.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółów jego
funkcjonowania przyjęto Uchwałą Nr XII/76/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia
2011r.
Zrealizowane działania:
 Zorganizowano 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Odbywały
się zgodnie z ustalonym harmonogramem systematyczne raz na kwartał. Średnio
w spotkaniu brało udział: 16 osób.
 powołano 12 grup roboczych ds. przemocy w rodzinie (Zespoły Interwencji
Kryzysowej) w ramach wszczętej procedury „Niebieskie Karty”. Procedurę
„Niebieskiej Karty” wszczęto: Policja - 11, GOPS – 1. Średnio grup robocza
liczyła ok. 6 osób - członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 Opracowano i zrealizowano projekt „Gmina Ełk skuteczne przeciw przemocy”
w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego
zorganizowano konferencję (80 uczestników), akcje lokalną – happening
(ok. 400 osób) oraz konkurs plastyczny (9 osób nagrodzonych).
 Utworzono „Bazę Specjalistów” celem organizowania i przeprowadzania
ewentualnych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz dokonano tym
samym analizę zasobów kadrowych.
 Skierowano 4 osoby na program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ełku.
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 Zrealizowano warsztaty edukacyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w zakresie: uzależnień i działań profilaktycznych „Szkoła dla Rodziców”.
Warsztaty organizowano w ramach prac Zespołu i własnych zasobów kadrowych.
 Skierowano 2 osoby członków Zespołu na szkolenie w zakresie procedur
„Niebieskie Karty” organizowane Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

II. Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej w Ełku został utworzony i prowadzi swoją działalność
w ramach programu reintegracji społecznej i zawodowej na podstawie Uchwały
Nr LXVIII/559/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 roku. W ramach reintegracji
społecznej odbywają się zajęcia integracyjne, zajęcia w grupie wsparcia, poradnictwo
i konsultacje indywidualne. W ramach reintegracji zawodowej odbywają się szkolenia
doskonalące, osoby są kierowane na przygotowanie zawodowe, staże, prace społecznie
użyteczne, itp.
W okresie 01.01.2011r.-15.12.2011r. w Klubie Integracji Społecznej wsparcie
otrzymało 417 osób z gminy Ełk, w tym 338 kobiet i 79 mężczyzn. Łącznie w okresie
styczeń –listopad 2011r. (dane na dzień 15.12.2011r.). udzielono ok. 417 osobom,
indywidualnych konsultacji oraz porad m. in. prawnych, socjalnych, zawodowych, życiowych
itp.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Działania były realizowane w ramach Klubu Integracji Społecznej w zakresie:
Prowadzenia wobec uczestników KIS diagnozy potencjału zawodowego
i możliwości jego rozwoju.
Prowadzenia programów zatrudnienia tymczasowego - tworzenie warunków do
zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia poprzez prowadzenie kursów i
szkoleń dokształcających.
Koordynowania działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw
mieszkaniowych, socjalnych.
Prowadzenia poradnictwa prawnego, zawodowego i innego specjalistycznego dla
uczestników KIS oraz członków ich rodzin.
Wspierania
reintegracji
społecznej
osób
z
problemami
związanymi
z ryzykownym używaniem alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych.
Aktywizowania społeczności lokalnej.
Budowanie strategii działań społecznych odpowiadającej potrzebom lokalnej
społeczności.
Budowanie lokalnej koalicji z przedsiębiorcami.
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy Ełku
Średnia liczba osób korzystających z wsparcia udzielonego w Klubie Integracji
Społecznej wynosi 36 osób miesięcznie, w tym 30 kobiet i 6 mężczyzn.
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Rodzaj porady
informacje dot.
projektu
poradnictwo
zawodowe
porady prawne

Indywidualne poradnictwo w KIS
0kres: 01.01.2011r.-31.12.2011r.
liczba osób
kobiety
korzystających
126
97

mężczyźni
29

90

66

28

18

17

1

porady obywatelskie

183

163

20

Razem:

417

343

78

 W KIS od stycznia 2011r. jest realizowany projekt konkursowy Klub Integracji
Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w gminie Ełk, w którym wsparcie otrzymuje
26 osób.
 W lutym 2011r. z inicjatywy KIS zorganizowano seminarium pt. „Lokalne spotkanie
z ekonomią społeczną”, celem wspierania samozatrudnienia na terenie gminy Ełk.
Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej, uczestniczyło 41 osób, m.in.
władze gminy Ełk, Prostek, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i inni.
 W miesiącu maju 2011r przystąpiono do Konwentu Centrów i Klubów Integracji
Społecznej utworzonego przy Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 Od miesiąca września 2011r. przy KIS działa Punkt konsultacyjny dla osób
uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu, w którym dyżury pełnią:
psycholog, doradca zawodowy i socjaoterpaeuta. Punkt prowadzony i finansowany
jest w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych Gminy Ełk. Z konsultacji w roku 2011r. korzystało średnio: 7 osób
(doradca zawodowy), 8 osób (psycholog), 9 osób (socjoterapeutka). Z konsultacji
najczęściej korzystają kobiety.
 W miesiącu wrześniu 2011r. w KIS odbyło się spotkanie powiatowe dla kadry
jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu ełckiego. Celem spotkania było
OPS, PCPR
omówienie tematyki dotyczącej projektów systemowych
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i PUP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OPS, PCPR, PUP z powiatu
ełckiego, przedstawiciel Stowarzyszenia „Adelfi” w Ełku oraz zespół doradczy
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
 W Klubie Integracji Społecznej odbywają się systematycznie posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego powołanego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 Uczestnicy KIS aktywnie uczestniczyli w realizacji przedsięwzięcia „Gmina Ełk
skutecznie przeciw przemocy” m.in. w akcji lokalnej – happening oraz konferencji.
 Gmina Ełk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został wyróżniony za realizację
projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w gminie Ełk w konkursie
„Ambasador EFS 2011 w ramach dobrych praktyk”.

III.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
 W lutym 2011r. Zarządzeniem Kierownika GOPS powołany został Zespół do spraw
monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ełk
na lata 2006-2016.
 W maju 20011r. Zarządzeniem Wójta Gminy Ełk powołany został Zespół do spraw
aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ełk
na lata 2006-2016.
 W 2001r. odbyły się 3 spotkania Zespołu do spraw aktualizacji i monitoringu
Gminnej Strategii. Odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele
władz lokalnych, Urzędu Gminy, szkół, świetlic, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej i inni. Prace
warsztatowe
poświęcono w szczególności:
aktualnej sytuacji społeczno –
demograficznej; zagadnieniom rynku pracy pomocy i integracji społecznej; obszarom
problemowym; procesom zmian w społeczności; samorządzie i polityce społecznej
gminy; świadczenia usług społecznych w gminie, a także aktywności podmiotów
działających w sferze społecznej gminy i współpracy lokalnej.
 W ramach prac nad aktualizacją i monitoringiem Gminnej Strategii opracowano
narzędzie monitoringu – kwestionariusze ankietowe. Aktualnie tj. na dzień 15 grudnia
2011r. wskaźnikami i miernikami mierzony jest stopień realizacji poszczególnych
celów Gminnej Strategii oraz osiągnięte rezultaty. W tym celu wykorzystywane
są kwestionariusze ankietowe opracowane na poszczególne cele strategiczne
i operacyjne.

Realizacja programów i projektów zewnętrznych, w tym projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
I. Projekt „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej
na terenach wiejskich
Projekt konkursowy realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Zacheusz”
w Ełku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: 01.12.2010r.-30.04.2012r.
Wartość Projektu: - kwota dofinansowania – 685 730zł
- wkład własny gminy – 0,00zł
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Projekt obejmuje 3 gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki
Lider Projektu: Stowarzyszenie „ Zacheusz ”
Partnerzy: Gmina Ełk/GOPS Ełk, Gmina Kalinowo/GOPS Kalinowo, Gmina
Prostki/GOPS Prostki
Liczba uczestników: ogółem 45 osób, 15 z gminy Ełk, w tym 12 kobiet i 3 mężczyzn.
W ramach realizowanego projektu organizowane są kursy i szkolenia zawodowe , w
gminie Ełk tj:
 Projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych (90 godz./3 osoba)
 Magazynier z obsługą wózka widłowego + prawo jazdy kat. B(140 godz. /1 osoba)
 Magazynier z obsługą wózka widłowego (90 godz./1 osoba)
 Opiekun osób zależnych z elementami masażu (130 godz./3 osoby)
 Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu +min. sanitarne (130
godz./4osoby)
 Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu +min. sanitarne+ prawo jazdy
Kat „B”(190 godz./1osoba)
 Stylizacja paznokci z elementami wizażu i masażu (100 godz./1osoba)
 Nowoczesny handlowiec z obsługa kasy fiskalnej i komputera (100 godz./1 osoba)
 Palacz CO (60 godz./1 osoba)
II. Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w gminie Ełk
Projekt konkursowy realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Zacheusz”
w Ełku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: 01.01.2011r.-31.05.2012r.
Wartość Projektu: - kwota dofinansowania – 361 010 zł
- wkład własny gminy – 0,00zł
Lider Projektu: Gmina Ełk/GOPS Ełk
Partner: Stowarzyszenie „ Zacheusz”
Liczba uczestników: ogółem 26 osób, , w tym 23 kobiet i 3 mężczyzn.
W ramach realizowanego projektu organizowane są kursy i szkolenia zawodowe t.j:
 nowoczesny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej z prawem jazdy
kat. B (120 godz./osoba) – 2 osoby;
 nowoczesny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej (60 godz./osoba) – 1 osoba
 specjalista ds. kadr i płac (60 godz./osoba) – 1 osoba;
 projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych (60 godz./osoba.) – 8 osób;
 kucharz małej gastronomii z elementami cateringu + minimum sanitarne
(130 godz./osoba) – 7 osób;
 opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami masażu
(110 godz./osoba) – 2 osoby;
 opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami masażu z prawem
jazdy kat. B (170 godz./osoba) – 3 osoby;
 grafika komputerowa z elementami reklamy (70 godz./osoba) – 1 osoba;
 prawo jazdy kat. C+E (50 godz./osoba) – 1 osoba;
W ramach projektu z poradnictwa indywidualnego specjalistów: pedagoga (17 porad),
prawnika (20 porad), psychologa (16 porad), pośrednika pracy (36 porad) skorzystało:
26 osób, uczestników projektu. Udzielono łącznie 89 porad, w tym 68 kobietom i 21
mężczyznom.
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III. Projekt systemowy „Uwierz w siebie”
Projekt systemowy Uwierz w siebie” w 2011r. nie był realizowany.
Przystąpiono do projektu na rok 2012r.
IV. Projekt „Gmina Ełk skutecznie przeciw przemocy”
Projekt konkursowy realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie” oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
Termin realizacji: sierpień – grudzień 2011r.
Wartość Projektu: - kwota dofinansowania – 7100zł
- wkład własny gminy – 5500zł
Instytucje zaangażowane w realizację projektu:
1. Urząd Gminy Ełk
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
3. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu w Ełku
4. Hufiec Pracy w Ełku
5. Centrum Kultury Gminy Ełk
6. Biblioteka Publiczna Gminy Ełk
7. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
9. Komenda Powiatowa Policji w Ełku
10. Straż Pożarna
11. Szkoły Gminy Ełk
12. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
13. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” w Ełku
Zrealizowane działania:
1) Konkurs plastyczny pod hasłem „Gmina Ełk – skutecznie przeciw
przemocy”, poświęcony tematyce dotyczącej przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (9 osób nagrodzonych, 14 wyróżnionych, w konkursie złożono
91 prac)
2) Lokalna kampania społeczna - Akcja „Gmina Ełk skutecznie przeciw
przemocy w rodzinie”. (happening zorganizowany na dziedzińcu przy Zespole
szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej – ok. 400osób)
3) Konferencja „Gmina Ełk skutecznie przeciw przemocy w rodzinie” (80
uczestników)
W zakresie współpracy z wolontariuszami
Na podstawie art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie /Dz. U. nr 96, poz.873 z późn. zm./, Ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm./
oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. Nr 122 poz. 1143
z póź. zm./ zawarto porozumienia o współpracy w zakresie usług wolontariackich
z 3 osobami, w tym z 1 kobietą.
Wolontariusze w szczególności świadczyli pomoc w organizowaniu zajęć i warsztatów
w Klubie Integracji Społecznej oraz pomoc przy realizacji projektów, w tym
współfinansowanych z Unii Europejskiej.
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W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 Kontynuowano współpracę ze Związkiem Stowarzyszeń „Warmińsko-Mazurski
Bank Żywności” w Olsztynie w ramach której realizowano Unijny Program
„Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej – PEAD.
W roku ubiegłym ze świadczeń rzeczowych korzystało 255 rodzin, w których żyje 995
osób.
Łącznie rozdysponowano 25.173 kg gotowych produktów żywnościowych.
Wartość przekazanych produktów żywnościowych zamknęła się kwotą- 51.707,98zł
Środki własne gminy wydatkowane na obsługę programu zamknęły się kwotą2451,83zł
 Prowadzona była również współpraca z Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku, „Dom dla
Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot w Ełku” oraz Centrum
Pomocy Bliźniemu „Monar – Markot” w Klizinie w zakresie kierowania
bezdomnych z terenu gminy do noclegowni Caritasu, a także pomocy żywnościowej
rodzinom najbardziej potrzebującym. Do noclegowni na mocy porozumień
skierowano łącznie 9 osób bezdomnych z terenu gminy. Koszty pobytu w placówce
ponosił Ośrodek. Wydatkowano na ten cel kwotę 20.156,64zł.
 Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem „Zacheusz” z siedzibą w Ełku
ramach realizowanych projektów m.in. Klubu integracji Społecznej oraz „Akademii
Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich.
 Kontynuowano współpracę nawiązaną w 2010r. z Centrum Integracji Społecznej
w Ełku. Porozumienie realizowano w zakresie kierowania osób zagrożonych
wykluczeniem do Centrum. W programie uczestnicy 2 osoby, w 2011r. wniosek
o udział w programie złożyły 3 osoby, na dzień 31 grudnia nie rozpoczęły udziału.
 Kontynuowano współpracę nawiązaną w 2010r. z Ogólnopolskim Związkiem
Bezrobotnych w Ełku. Porozumienie realizowano w zakresie naboru osób
zagrożonych wykluczeniem
lub wykluczonych społecznie do uczestnictwa
w projekcie „Wdrożenie nowoczesnego programu terapeutycznego w Klubie
Integracji Społecznej w Ełku działającego przy Ogólnopolskim Związku Bezrobotnych
w Ełku”. W projekcie na dzień 30.11.2011r. uczestniczyło 18 osób z gminy Ełk.
 Nawiązano współpracę w celu realizacji projektu „Sobótka na ludowo i kolorowo”
realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Druglina z siedzibą w Rożyńsku.
Celem projektu była odbudowa więzi społecznych poprzez utworzenie płaszczyzny
porozumienia międzypokoleniowego. Projekt realizowany w terminie od 15.05.2011 r.
do 15.07.2011 r. zakładał realizację cyklicznego przedsięwzięcia „Sobótka”, w którym
wzięło udział ok. 200 osób.
 Nawiązano współpracę w celu realizacji projektu „Wspólna sprawa – wspólne
rozwiązania” realizowanego przez Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Problemami Psychicznymi i Zagrożonymi Marginalizacją „Ostoja” z siedzibą
w Ełku.
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Projekt realizowany w okresie 01.08.2011r.-30.09.2011r. zakładał realizację m.in.
organizacje konferencji, utworzenie i administrowanie forum internetowym.
Przedsięwzięcie poświęcone było kwestiom problemowym dotyczących środowiska
osób z zaburzeniami psychicznymi.
W zakresie współpracy z innymi instytucjami
 Współdziałano w ramach konwentu Dyrektorów i Kierowników Ośrodków Pomocy
Społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego na mocy zwartego w 2010r.
porozumienia.
 Dobrze układała się współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Ełku w zakresie
nadzoru kuratorskiego oraz z Powiatową Komendą Policji w Ełku w sprawach
związanych z przemocą w rodzinie.
 Współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku w celu uzyskiwania
aktualnych informacji w zakresie ofert pracy zgodnie z kwalifikacjami bezrobotnych,
ich aktywizacji lub możliwości skorzystania z kursów zawodowych organizowanych
przez ten Urząd. podpisano stosowne porozumienia na realizację projektów.
 Nawiązano współpracę z firmą TEP-POLS.c z Katowic, EUROPA Anna Kastek z
Sosnowca oraz P.H.U. „TOMIGRAPH” z Zabrza celem pozyskania potencjalnych
sponsorów oraz przeprowadzeniem akcji wyposażenia w pomoce dydaktyczne, środki
czystości, odzieży, lektur szkolnych dla najbardziej potrzebujących z gminy Ełk.
- współpraca z PUP w Ełku polegała na przekazaniu Ośrodkowi planów szkoleń wraz z
harmonogramami szkoleń na rok 2011.Ośrodek rozpowszechniał informację w ramach
prowadzonej pracy socjalnej. Informację o szkoleniach posiadał również Klub Integracji
Społecznej, który informował na bieżąco uczestników odbywających zajęcia w Klubie.
W zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

W ramach prowadzonej pracy socjalnej kierowano rodziny mające problemy z dziećmi
zagrożonymi demoralizacją i uzależnieniami do placówek świadczących wyspecjalizowaną
pomoc psychologa/ 6 przypadków/.
Informowano rodziny o przysługujących im prawach- przede wszystkim w zakresie
zaspokajania niezbędnych potrzeb oraz innych podstawowych prawach, w tym do
poszanowania jego godności osobistej i nietykalności cielesnej.
Uświadamiano ofiary przemocy o możliwościach obrony przed sprawcą tej przemocy oraz o
możliwości korzystania z terapii mającej na celu wyeliminowanie przyczyn dewiacyjnych
zachowań./ 4 przypadki/.
Bezpośrednio przekazywano rodzinom informację o możliwościach skorzystania z różnych
form pomocy dla dziecka i rodziny.
W roku 2011 Ośrodek zapewnił środki finansowe na posiłki dzieciom i młodzieży szkolnej
oraz na zasiłki jednorazowe z przeznaczeniem na zakup żywności w ilości wystarczającej
na zaspokojenie potrzeb w 100%.
W zakresie spraw administracyjnych i kadrowych.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011 wydał ogółem 1878 decyzje
administracyjne w zakresie pomocy społecznej. Od dwóch decyzji wniesiono odwołanie do
organu II instancji. Obie decyzje utrzymano w mocy.
Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6 387zł. Pracownicy uczestniczyli w 32
szkoleniach, seminariach i konferencjach poświęconych pomocy społecznej i świadczeniom
rodzinnym oraz przemocy w rodzinie.

Ełk, dn.27.02.2011r.
Adam Ostrowski
Kierownik GOPS w Ełku
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