
Projekt 
 
z dnia  16 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lewinie Brzeskim za rok 2021 

 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583) w związku z art. 110, ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, zm. poz.1981, zm. poz. 2270; z 2022 r. poz 1, zm. poz 66 )  Rada 
Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim za rok 2021 oraz zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował: 
MGOPS 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego  
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2022 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKIM ZA 2021 ROK 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy: 

1. Pomocy społecznej z uwzględnieniem podziału na następujące typy zadań:  

1) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym; 

2) zadania własne gminy; 

3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałych ustaw: 

a) o świadczeniach rodzinnych, 

b) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i świadczeniach z funduszu Alimentacyjnego, 

c) o dodatkach mieszkaniowych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej, o karcie dużej rodziny, 

d) o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”, 

e) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

f) o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, 

g) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 
alkoholu, 

h) przeciwdziałania narkomanii, 

i) dodatku energetycznego, 

j) zasiłków dla opiekunów. 

Ponadto Ośrodek realizuje zadania w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego; 

3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

4) ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

5) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków; 

6) ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy; 

7) ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

8) ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz innych przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, regulujących kwestie związane z działalnością Ośrodka. 

2. Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lewinie Brzeskim 
oraz zatrudnienie w ośrodku. 

Szczegółową organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny. W 2021 r. Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim dysponował następującymi etatami: 

1) Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat; 

2) Z-ca Kierownika, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – 1 etat; 

3) Specjalista pracy socjalnej – 1 etat; 
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4) Starszy specjalista pracy socjalnej - 1 etat; 

5) Pracownik socjalny – 4 etaty; 

6) Asystent rodzinny – 2 etaty; 

7) Kierownik Działu Świadczeń Społecznych – 1 etat; 

8) Inspektor ds. świadczeń społecznych – 5 etatów; 

9) Główny księgowy - 1 etat; 

10) Starszy księgowy - 1 etat; 

11) Kierownik Działu Organizacyjnego i Usług Opiekuńczych -1 etat; 

12) Opiekun nad chorym w domu – 8 etatów; 

13) Goniec/ sprzątaczka – 1 etat; 

14) Koordynator Klubów Seniora - 1 etat. 

Ośrodek w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizował roboty publiczne.                   
Zatrudniona były 2 osoby na stanowisku – pracownik kancelaryjny oraz koordynator w Klubie 

Senior+ w okresie od 25.01.2021r. do 24.06.2021r. Ośrodek w ramach umów zleceń  zatrudniał 11 osób, 
które wykonywały usługi opiekuńcze na terenie wsi u 15 osób, którym MGOPS przyznał decyzją 
administracyjną takie świadczenie. 

3. Wykonanie planu finansowego.  

Koszt realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w 2021r. wyniósł ogółem: 
21 445 822,07 zł. 

I.     Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 

1. W ramach rozdziału 85195 poniesiono wydatki w wysokości 1 871 zł, związane z  wynagrodzeniem dla 
pracowników socjalnych za przeprowadzone wywiady środowiskowe u 16 osób, którym przyznano 
uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego. 

II.      Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 

1. W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki w wysokości 
817 456,55 zł, związane z pobytem 33 mieszkańców naszej gminy w placówkach  całodobowej opieki.  

2. Rozdział 85205 – Zespół interdyscyplinarny – poniesiono koszty w wysokości 4 998,77 zł. 

3. W rozdziale 85213 opłacono składki zdrowotne dla 89 osób pobierających zasiłki stałe                          
z pomocy społecznej na koszt 43 701,64 zł. 

4. Rozdział 85214 – to zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne               
i rentowe – kwota wydatków to  378 180,66 zł. 

W ramach tego rozdziału udzielono: 

1) 653 zasiłki okresowe (z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby) dla 99 osób na kwotę 224 484,38 zł; 

2) zasiłki celowe 153 696,28 zł ( zadania własne) na bieżące potrzeby np.: 

a) zakup odzieży, lekarstw, opału – 62 997,50 zł; 

b) opłaty za schronienie – 77 746,38 zł; 

c) pogrzebu dla 3 osób na kwotę 11 255  zł; 

d) opłacono składki emerytalno-rentowe dla 1 osoby na kwotę 1 697,40 zł. 

5. W ramach dodatków mieszkaniowych i energetycznych rozdział 85215 wydano 150 422,71 zł, w tym 
m.in. przyznano 623 dodatki mieszkaniowe na kwotę 125 036,22 zł oraz 57 dodatków energetycznych na 
kwotę 824,88 zł, pozostała kwota 24 561,61 zł to koszty utrzymania działu. 
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6. Rozdział 85216 – zasiłki stałe - w ramach zadań udzielono 896 zasiłków stałych dla  94 osób na kwotę 
511 083,71 zł. 

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki związane                                          
z   zatrudnieniem 22 pracowników w tym: 6 pracowników socjalnych, 8 opiekunek nad chorym w domu, 
1 pracownik gospodarczy, 7 pracowników administracji oraz utrzymaniem ośrodka i jego działalnością – 
1 950 100,22 zł, (w tym z dotacji Wojewody – 212 320,00 zł).    

8. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług 
opiekuńczych w ramach programu rządowego Opieka 75+ dla 20 podopiecznych ośrodka na kwotę 80 
647,50 zł, w tym z dotacji Wojewody 40 323,75 zł.                                     

9. W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - poniesiono ogółem wydatki 315 918,21 zł  (w tym 
środki własne gminy- 77 918,21 zł, z dotacji wojewody do zadań własnych – 238 000,00 zł).                                                                                                       

W ramach programu dożywiania skorzystało 263 osoby. W 2021 roku wydano 26 324 posiłków na kwotę     
235 783 zł, wypłacono pomoc finansową w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłków dla 
95 osób kwotę  62 217 zł, pozostała kwota 17 918,21 zł  to koszty utrzymania jadłodajni. 

10. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – wydano kwotę 79 176,59 zł. W tym zorganizowano dla 
13 osób prace społecznie użyteczne – koszt 9 098,40 zł, poniesiono koszty utrzymania Klubu Seniora 
w Łosiowie dla 20 seniorów – 21 349,18 zł (w tym z  dotacji 10 520,54 zł) oraz poniesiono utrzymania Klubu 
Seniora w Lewinie Brzeskim dla 20 seniorów – koszt 23 351,06 zł (w tym z dotacji 11 522,95 zł), pozostała 
kwota to koszty utrzymania 25 377,95 zł m.in. odprawa emerytalna dla koordynatora klubów seniora, zakup 
materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. 

III.   Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność – wydano kwotę 5 994,17 zł na koszty realizacji projektu 
„Rodzinna Przystań” w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, zgodnie z zapisami umowy nr 
RPOP.08.01.00-16-0022/19-00 o dofinansowaniu w/w projektu. 

IV.   Dział 855 – RODZINA  

1. W ramach działu „Rodzina” realizowane są następujące zadania: świadczenia wychowawcze,   
świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Karta 
Dużej Rodziny, wsparcie rodziny, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
składki na ubezpieczenie społeczne tj.: 

1) rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – wydatkowano kwotę  11 882 482,82zł, z tego: kwota 
11 783 484,02 zł to koszt zasiłków, których udzielono 23 567 dla 1 957 dzieci oraz 98 998,80 zł to koszty 
utrzymania programu i obsługi świadczeń; 

2) rozdział 85502 – świadczenia rodzinne i alimentacyjne - koszt ogółem 4 633 292,63 zł, z tego 
4 351 521,92 zł  to koszty świadczeń i składek społecznych, a kwota 281 770,71 zł, to koszt wynagrodzeń 
4 pracowników wraz z pochodnymi i pozostałe koszty utrzymania działu. 

W ramach świadczeń rodzinnych przyznano: 

-  7 113 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 879 świadczeń z Funduszu                                          
Alimentacyjnego na kwotę 3 744 448,47 zł, 

-  327 świadczeń rodzicielskich dla 27 kobiet na kwotę 295 631,80 zł, 

-  2 świadczenia Za Życiem na kwotę 8 000 zł, 

-  opłacono 648 składek na ubezpieczenie społeczne dla 54 osób - kwota 303 441,65zł. 

3) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – przysługuje rodzinie, w której jest co najmniej troje dzieci 
i zawiera szereg ulg i przywilejów dla całej rodziny na terenie Polski. W 2021 roku wydano 104 karty – na 
obsługę tego zadania wydatkowano 540,86zł. 

4) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 128 784,80 zł, z tego na dofinansowanie zadań 
własnych – 4 000,00 zł oraz z zadań własnych gminy  – 124 784,80 zł, które związane były z zatrudnieniem 
2 asystentów rodziny, wspierających 20 rodzin dysfunkcyjnych z terenu naszej gminy. 
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5) rozdział 85508 – rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 74 512,75 zł na pokrycie                          
częściowych kosztów związanych z utrzymaniem 18 dzieci z terenu gminy Lewin Brzeski, przebywających 
w rodzinach zastępczych, z tego: 5 w zawodowych rodzinach i 13 w  spokrewnionych. 

6) rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki wyniosły 340 218,74 zł 
i związane były z pokryciem częściowych kosztów utrzymania 18 dzieci z  terenu naszej gminy w domach 
dziecka, z tego: 14 w Domu Dziecka w Skorogoszczy oraz  4 w Domu Dziecka w Brzeg. 

7) rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń opiekuńczych - opłacono 
312 składek zdrowotnych dla 26 osób na koszt 46 437,74 zł. 

2. W rozdziale 85502 występują należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu                          
alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej -  na koniec 2021 r. wynoszą one ogółem 12 670 499,10 zł (w tym 
dla gminy Lewin Brzeski 3 635 636,74 zł). 

W wyniku działań Ośrodka w 2021 roku wyegzekwowano od dłużników należności wraz                                  
z odsetkami w wysokości 257 240,74 zł, w tym przekazano na dochód gminy Lewin Brzeski  kwotę  
44 767,99 zł  z tyt. FA oraz  z tyt. zaliczki alimentacyjnej. 

3. Ponadto z tytułu sprawowanych usług opiekuńczych u 57 osób starszych i chorych, wykonano dochody 
na rzecz Gminy Lewin Brzeski w wysokości  77 668,13 zł. 

4. Realizacja zadań w pomocy społecznej  

1. Podstawy udzielania pomocy Pomoc społeczna jest instrumentem polityki społecznej,                      
narzędziem umożliwiającym realizację jej zadań. Skierowana jest do wszystkich grup społecznych i ma na celu 
zabezpieczenie ich bytu oraz podstawowych potrzeb niematerialnych i materialnych. Wspiera osoby i rodziny 
w wysiłkach zmierzających do  zaspokojenia  niezbędnych potrzeb, i umożliwia im życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Przed pomocą społeczną stawia się wiele zadań, m. in. to Ośrodek jest 
miejscem, w którym powinno się uzyskać informację, poradę i niezbędne wsparcie wtedy, gdy jest ono 
konieczne z powodu utraty pracy, długotrwałej choroby, niezaradności życiowej, klęski żywiołowej. Jest to też 
instytucja, która ma za zadanie ułatwić zmianę trudnej  sytuacji, wskazać drogę wyjścia, ochronić przed złymi 
skutkami, wynikającymi z poczucia zagrożenia, utraty bezpieczeństwa socjalnego i społecznego. Na podstawie 
art. 7 ustawy o pomocy społecznej, wsparcia udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; - bezdomności; 

3) bezrobocia, - niepełnosprawności; 

4) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

5) przemocy w rodzinie; 

6) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

7) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

8) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

9) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

10) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

11) alkoholizmu lub narkomanii; 

12) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

13) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

2. Kryteria dochodowe 

Zgodnie z przepisem art. 9 ust 1 ustawy o pomocy społecznej kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 
3 lata. W 2018r. przypadła kolejna (po 2015 roku) weryfikacja. Od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2021r. 
kryterium dochodowe wynosiło: 

1) 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 
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2) 528 zł na osobę w rodzinie. 

Maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 645 zł, a dla osoby 
w rodzinie – 528 zł. Osoby i rodziny, których  dochód przekracza kryterium dochodowe, ale nie przekracza 
150% kryterium dochodowego mogą korzystać z programu wieloletniego „ Posiłek w szkole i w domu”. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół na   wniosek 
dyrektora placówki mogą doraźnie korzystać z posiłku, bez wydania decyzji administracyjnej. 

3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  

Do zadań zleconych gminy na podst. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy wydanie decyzji potwierdzającej prawo do 
świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż  ubezpieczeni, spełniających kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy  społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej 
i majątkowej świadczeniobiorcy, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie 
określonym w przepisach o pomocy społecznej. W 2021 r., w oparciu o wywiad środowiskowy wydanych 
zostało 16 decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

4. Prace społecznie użyteczne  

W 2021r. na terenie Gminy w celu aktywizacji Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 
prace społecznie użyteczne dla 13 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie od maja do września 
2021r. Rodzaj wykonywanych prac to prace porządkowe na terenie miasta i sołectw. Liczba godzin 
wykonywanych miesięcznie przez jedna osobę bezrobotną do 40 godzin miesięcznie. Łączny koszt organizacji 
prac społecznie użytecznych wyniósł 22 746,00 zł, koszt gminy 40% to 9098,40 zł, PUP- refundacja z środków 
Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych wyniosła 13 647,60 zł.  

5. Praca socjalna  

1. W roku ubiegłym praca socjalna realizowana była przez 5 pracowników socjalnych. Praca socjalna 
skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej, ma 
na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez 
wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach i zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna może być 
prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. W 2021r. Zawarto 23 kontrakty socjalne  
dotyczących m.in.: leczenia odwykowego, pozostania w abstynencji, uporządkowania    mieszkania. Praca 
socjalna bezpośrednio związana jest z potrzebującym człowiekiem, opiera się na zasadzie akceptacji klienta, 
indywidualizacji i podmiotowym podejściu. Praca socjalna umożliwia potrzebującym przezwyciężenie 
trudności poprzez działania wspierające, zabezpieczające lub korygujące. Niezależnie od tego, jaki przybiera 
charakter,  ukierunkowana jest na pomoc jednostkom, grupom lub rodzinom. 

W Ośrodku praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych obejmuje następujące działania: 

1) praca socjalna na rzecz zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych; 

2) praca socjalna na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych; 

3) praca socjalna na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia; 

4) praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia; 

5) praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym; 

6) praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych; 

7) praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, - praca 
socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób chorych psychicznie; 

8) praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - praca 
socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin i inne działania; 

9) sprawienie pogrzebu - pomoc w załatwieniu spraw urzędowych; 

10) działania interwencyjne w środowisku (np. w przypadku przemocy lub zaniedbań w rodzinie). 
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W okresie zimowym organizowana była współpraca z udziałem Policji i Straży Miejskiej oraz pracownika 
socjalnego, pracującego z osobami bezdomnymi, w celu monitorowania miejsc, w których przebywają osoby 
oraz informowania osób bezdomnych o możliwych   pomocy. 

2. W 2021r. w Ośrodku swoje zadania realizowali asystenci rodzinni. Asystent rodziny zatrudniony był 
w ramach zadaniowego trybu pracy. Podejmowane na rzecz rodziny działania były liczne i wielokierunkowe. 
Dla każdej rodziny, po wcześniejszej ocenie sytuacji, został stworzony indywidualny plan pracy, który był 
realizowany w oparciu o odpowiednio dobrane działania. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. asystenturą 
rodzinną objęto 20 rodzin. 

  Projekty socjalne  

W 2021 roku  sporządzono 4 projekty, które dotyczyły  pomocy w umeblowaniu mieszkania, 
zorganizowaniu  wigilii i paczek świątecznych dla dzieci oraz osób samotnych. 

6. Przemoc w rodzinie, realizacja programu w 2021r. 

1. Cel głównym Programu jest Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona jej ofiar zaś cele 
szczegółowe to: 

1) ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie; 

2) zwiększenie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy; 

3) rozwój specjalistycznej oferty pomocowej wsparcia dla rodzin i ofiar przemocy; 

4) integracja działań wszystkich instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie; 

5) rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności reagowania wobec problemu przemocy; 

6) podniesienie poziomu świadomości społecznej – zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy. 

2. Realizatorami programu są zgodnie z uchwałą podmioty mające za zadanie wspierać mieszkańców, 
wymienione w ustawie których przedstawiciele tworzą Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

3. Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Lewin Brzeski: 

1) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim; 

2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim; 

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

4) Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim; 

5) Placówki oświatowe; 

6) Świetlica Terapeutyczna; 

7) Służba zdrowia; 

8) Punkty Konsultacyjne; 

9) Prokuratura; 

10) Kuratorzy Sądowi; 

11) inne instytucje i organizacje pokrewne realizujące zadania i cele w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. 

4. Spośród podmiotów działających na terenie Gniny Lewin Brzeski realizujących w swoim zakresie 
miedzy innymi czynności związane z wychowaniem, bezpieczeństwem, resocjalizacją, opieką medyczną 
psychologiczną i pedagogiczną oraz pomocą społeczną  wyłoniono osoby wchodzące w skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego jak też zakwalifikowane do udziału w grupach roboczych zajmujących się 
indywidualnym i przypadkami przy realizacji procedury Niebieskich Kart. 
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5. Burmistrz Lewina Brzeskiego zarządzeniem 783/2021 z dnia 24.02.2021r. powołał Zespół 
Interdyscyplinarny do spraw Przemocy W Rodzinie w składzie jaki funkcjonuje obecnie, uwzględniając 
zachodzące zmiany kadrowe  w tworzących go instytucjach oraz organizacjach pożytku publicznego. Obecnie 
skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco: 

1) Alicja Cieślik – jako przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim; 

2) Beata Hargot –  jako przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3) Renata Gajos –   jako przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim; 

4) Aleksandra Wszołek-Żurek –  jako przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim; 

5) Alicja Ścibor – jako przedstawiciel Sądu Rejonowego w Brzegu; 

6) Joanna Długosz –   jako przedstawiciel Sądu Rejonowego w Brzegu; 

7) Tomasz Lubieniecki – jako przedstawiciel Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim; 

8) Renata Pietruńko – jako przedstawiciel Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim; 

9) Anna Szałach  – jako przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim; 

10) Waldemar Włodek – jako przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim. 

6. W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny zbierał się 4 razy, poddając między innymi analizie prowadzone 
i wszczynane procedury Niebieskich kart oraz decydując o jej zakończeniu. Członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego mając doświadczenie w swoich specjalnościach  biorą aktywny udział w kreowaniu 
działalności walki z przemocą na terenie naszej gminy. Interdyscyplinarność  pozwala na szersze spojrzenie 
oraz współpracę i wymianę informacji między instytucjami mającymi wpływ na osoby objęte procedurą 
Niebieskiej karty. 

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskiej karty oraz wzorów 
formularzy „Niebieska karta”  z dnia 13.09.2011 wszczęcie tejże rozpoczyna się w momencie wypełnienia 
formularza „Niebieska karta A” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych , ochrony zdrowia lub oświaty. Powinno to nastąpić w obecności 
osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w sytuacji gdy ten kontakt jest 
niemożliwy , bez jej udziału.  W poddanym sprawozdaniu okresie założono łącznie przez uprawnione 
instytucje 18 Niebieskich Kart na terenie gminy Lewin Brzeski. Podejmowanie działań interwencyjnych 
w ramach procedury „Niebieska Karta” następowało w każdej sytuacji, która tego wymagała. Wszystkie 
przypadki występowania przemocy w rodzinach, w których ofiarami lub świadkami przemocy były dzieci, 
kierowane były do Sądu Rodzinnego. Informacja o stosowaniu przemocy do Policji lub Prokuratury była 
przekazywana w przypadku ustalenia zasadności takiego działania przez grupy robocze. Przewodniczący 
Zespołu Interdyscyplinarnego skierował do Sądu Rodzinnego  w Brzegu 6 wystąpień o wgląd w sytuację 
rodziny w związku z zagrożeniem dobra małoletnich uczestników procedury Niebieskiej Karty oraz 
1 występnie  do Prokuratury Rejonowej w Brzegu  w związku z podejrzeniem przestępstwa znęcania się nad 
małoletnim. 

8. Zespół Interdyscyplinarny na wniosek grup roboczych zakończył w analizowanym okresie procedury 
Niebieskich Kart w 6 przypadkach, z czego 3 wobec braku zasadności działań, głównie na skutek opuszczenia 
rodziny  jednej ze stron,  np. wskutek osadzenia w Zakładzie Karnym, wyprowadzenia się czy zgonu.  
Pozostałe 3 przypadki zakończenia procedury wynikały z pozytywnych zmian i zakończenia realizacji planu 
pomocy rodzinie. 
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9. Z informacji przekazanych przez Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim wynika, że w 2021r. 
funkcjonariusze Policji wszystkich pionów (dochodzeniowo-śledczy, dzielnicowi i interwencyjno-patrolowi) 
przeprowadzili na terenie gminy Lewin Brzeski łącznie 306 interwencji domowych, z czego  137 w mieście. 
Z tej ilości związanych z przemocą było odpowiednio 160 i 95 na terenie Lewina Brzeskiego. Policjanci 
w związku z podejmowanymi interwencjami założyli 10 nowych Niebieskich Kart, zaś w miejscach gdzie 
rodziny były już objęte procedurą zgłoszenia miały w kilku przypadkach miejsce wielokrotnie. Co ważne, 
nie zawsze przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol, zaś utarty stereotyp przemocy fizycznej polegającej na 
biciu, kopaniu, szarpaniu z obrażeniami ciała  wypierają zjawiska przemocy psychicznej polegającej na 
poniżaniu psychicznym człowieka, oczernianiu go, wyzywaniu, ranieniu jego uczuć, niszczeniu jego poczucia 
własnej wartości, niszczeniu przedmiotów, do których jest przywiązany, głodzeniu, ograniczaniu swobody 
drugiej osoby w sposób przekraczający normy moralne, izolowaniu od otoczenia. Zdarzają sie przypadki 
zimnej przemocy polegającej za zaplanowanym systematycznym działaniu w agresji słownej i obraźliwych 
gestach, grożeniu, wyzywaniu, zakazach i nakazach, wymuszeniach. Nierzadkie są sytuacje przemocy wśród 
osób z deficytami intelektualnymi, oraz zaburzeniami psychicznymi czy społecznymi.    Policja wszczęła 
10 postępowań z art. 207 k.k.  ( znęcanie psychiczne lub fizyczne)  z których 6 zostało zakończonych 
skierowaniem do sądu z aktem oskarżenia. 

Liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty w latach 2019-2021 

Instytucja 2019 2020 2021 
Policja 12 7 10 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 2 7 
Ochrona Zdrowia    
Oświata   1 
Łącznie 16 9 18 

10. Na podstawie art.  9b ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny po 
otrzymaniu informacji o rozpoczęciu procedury Niebieskiej Karty  wszczyna działania powołując grupy 
robocze w indywidualnych przypadkach diagnozując  problem przemocy w rodzinie w opracowując i realizując 
plan  pomocy oraz monitorując sytuację  ochranianych rodzin. Do członków grupy roboczej należy także 
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych 
działań. 

Na posiedzenie grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego zaprasza się osobę wobec której istnieje 
podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Na tym posiedzeniu dokonuje się analizy sytuacji rodzinnej, oraz 
wypełnia formularz „Niebieska Karta - C”. Członkowie grupy roboczej mają możliwość opierając się na 
rozmowie formułować indywidualny plan pomocy. 

11. Trzonem grupy roboczej w każdym z indywidualnych przypadków procedury Niebieskiej Karty jest 
dzielnicowy  i pracownik socjalny z rejonu miejsca zamieszkania rodziny objętej procedurą. W zależności od 
indywidualnej sytuacji  Zespół Interdyscyplinarny powołuje także do grupy roboczej  psychologa szkolnego, 
pracownika służby zdrowia, kuratora , członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
albo inne osoby w zależności od potrzeb i warunków działań podejmowanych na rzecz rodziny. 

12. Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim zajmują się 
głównie wsparciem i pomocą osobom z rodzin, w których występuje przemoc oraz interwencją kryzysowa, 
poradnictwem prawnym, i psychologicznym, socjalnym i medycznym. Ponadto  pracą socjalną, izolacją 
sprawcy od ofiar przemocy i udzielaniem schronienia osobom dotkniętym przemocą,  Poza spotkaniami 
w ramach grup roboczych z uczestnikami procedury dokonują odwiedzin w ich miejscach zamieszkania 
monitorując sytuację oraz prowadząc działania profilaktyczno-prewencyjne. 

13. Dzielnicowi Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim mający w swoim terenie działania gminę Lewin 
Brzeski, w ramach procedury Niebieskiej Karty między innymi udzielają poradnictwa prawnego pracując 
z osobami wskazanymi jako sprawcy przemocy w celu zapobiegania zjawisku, motywując do zmian postawy 
oraz zachęcając od podjęcia terapii czy też modyfikacji negatywnych postaw. 

14. Członkowie grup roboczych monitorują systematycznie sytuacje każdej z rodzin objętych procedurą 
kontrolując jej sytuację w miejscu zamieszkania oraz zapraszając na rozmowy do siedziby MGOPS realizując 
indywidualne plany pomocy rodzinie. 
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15. W 2021 roku przeprowadzono we wszystkich prowadzonych Niebieskich Kartach comiesięczne 
kontrole w miejscach zamieszkania oraz dokonano  w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zapewniającego obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, 41 spotkań grup 
roboczych na które zapraszano uczestników procedury. W ramach działań grup roboczych oraz zespołu 
Interdyscyplinarnego skierowano 4 osoby wskazane jako sprawców przemocy na leczenie przeciwalkoholowe 
kierując wnioski do Gminnej Komisji Przeciwdziałania alkoholizmowi. 

16. Objętych pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty było w 2021r.- 57 osób, z czego 23- kobiet, 
7 mężczyzn i 27 dzieci. 

Spośród osób stosujących przemoc, skierowano w analizowanym okresie 6 (5 mężczyzn i 1 kobietę) 
wskazanych jako stosujące przemoc na terapie korekcyjno-edukacyjne organizowane przez PCRP w Brzegu 
z czego 2 osoby podjęły się współpracy i rozpoczęły terapię. 

Ponadto członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych realizując indywidualne plany 
pomocy rodzinie w ramach swoich kompetencji oraz wykorzystując specjalistów udzielili poradnictwa: 

1) psychologicznego- 12 osobom; 

2) pedagogicznego  - 12 osobom; 

3) prawnego – 4 osobom; 

4) medycznego- 4 osobom; 

5) socjalnego – 6 osobom; 

6) zawodowego – 8 osobom. 

17. Zespół Interdyscyplinarny  podejmując działania na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie prowadził 
działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rodzin zagrożonych przemocą za 
pośrednictwem swych członków z instytucji publicznych,  placówek oświatowych,  oraz Świetlicy 
Terapeutycznej jak tez prowadząc kampanie informacyjno–edukacyjne. Propagowano działania podczas 
ogólnopolskiej kampanii „16 dni na rzecz przeciwdziałania przemocy” wydając ulotki informacyjne  oraz 
rozpowszechniając na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Facebooka, informacje o telefonach zaufania, całodobowej infolinii dla ofiar przemocy 
i innych możliwościach otrzymania pomocy. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego na wniosek  jego 
członków, w celu zwiększenie skuteczności i koordynacji  działań instytucji tworzących  gminny system walki 
z przemocą systematycznie przeprowadzał spotkania z kierownictwem placówek oświatowych z terenu gminy, 
oraz stowarzyszeniami i klubami zrzeszającymi mieszkańców jak też w środowisku lokalnym w celu 
podniesienia świadomości społecznej oraz wrażliwości obywateli naszej gminy. 

Ponadto pracownicy MGOPS podejmowali na bieżąco kontrole i obserwacje w środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie, jak też doraźnie interwencje na zgłoszenia mieszkańców reagując na zauważone 
niepokojące sytuacje czy informacje w sygnalizujące możliwość wystąpienia tego zjawiska. Przypadki 
zgłoszeń były weryfikowane i poddawane diagnozie możliwości wystąpienia przemocy w przedstawicielami 
placówek oświatowych i służby zdrowia. 

18. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny finansowany w ramach gminnego Programu przeciwdziałania 
alkoholizmowi udziela poradnictwa psychologicznego oraz motywuje do podjęcia terapii przeciwalkoholowej. 
Na podstawie informacji przekazanej przez terapeutę z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie 
Brzeskim za rok 2021 ogółem udzielono pomocy 36 osobom, przy czym 18 to uzależnione od alkoholu, 
13 współuzależnionych, 2 DDA, oraz 2 z innymi problemami. 

19. Placówki oświatowe odgrywają bardzo ważną rolę w gminnej strategii przeciw przemocy.  W naszych 
placówkach oświatowych są między innymi realizowane programy profilaktyczne jak też, poprzez 
rozpowszechnianie telefonów zaufania, całodobowej infolinii dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli 
„Itaka”,   gazetki szkolnej , internetowej strona szkoły.  Nauczyciele rozpowszechniają wśród rodziców 
informacje w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy: psychologicznej, socjalnej i rodzinnej.  Placówki 
oświatowa prowadzą działania edukacyjne oraz terapie wspierające dla małoletnich z rodzin dotkniętych 
przemocą,  rozmowy wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego z uczniami oraz ich rodzicami 
w sytuacjach trudnych.  W związku z informacją o Niebieskiej Karcie w rodzinach wychowanków, 
wnioskowano w roku 2021 o objecie wsparciem 7 małoletnich  w ramach wszczętej procedury. 
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Potrzeby i wnioski: 

Do prawidłowej realizacji zadań  wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie niezbędna 
jest odpowiednia pomoc terapeutyczna dla uczestników procedury Niebieskiej Karty w realizacji tworzonych 
przez grupy robocze planach pomocy. Niejednokrotnie spotykamy się z dysfunkcjami rodziny, zaburzeniami 
społecznymi jej członków, czy też uzależnieniami wymagającymi przejścia terapii, wsparcia psychologicznego 
czy innych specjalistycznych form pomocy. Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiłkuje się 
jedynie Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób z uzależnieniami i problemami społecznymi, oraz 
psychologami szkolnymi w strukturach gminy. Profesjonalna pomoc na przykładzie terapii korekcyjno-
edukacyjnej jest często niedostępna lub utrudniona z uwagi możliwości finansowe gminy i jej niewielką 
dostępność poprzez powiatowe struktury. Osoby dorosłe mogą skorzystać ze wsparcia psychologa jedynie 
w ramach współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świetlicy Terapeutycznej która 
zatrudnia psychologa. Dlatego też, niezaprzeczalna potrzebą jest podpisanie porozumienia ze Specjalistycznym 
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 

Zwiększenie efektywności działań pracowników udzielających pomocy z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie wymaga podnoszenia ich kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, oraz poprawy warunków 
lokalowych w celu zbliżenia do minimalnych standardów indywidualnej pracy z klientem, jak też doposażenia 
w niezbędny sprzęt komputerowy  (w tym do pracy zdalnej) i materiały co również wiąże się 
z zabezpieczeniem środków w budżecie MGOPS. 

7. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, realizacja projektów  

MGOPS współpracował z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Współpracowano m.in. 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu, Komisariatem Policji w Lewinie Brzeskim, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, Starostwem Powiatowym, Sądem Rejonowym w Brzegu, Komornikiem przy Sądzie 
Rejonowym w Brzegu, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, służbą zdrowia, zakładami opiekuńczo 
leczniczymi, domami pomocy społecznej, szkołami, sołtysami, Strażą Miejską, Polskim Komitetem Pomocy 
Społecznej, Stacją Caritas w Skorogoszczy, Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych 
"Pomóżmy Im" w Lewinie Brzeskim, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim, Firmą  Reh- Art. 
Barbara Janek -świadcząca usługi społeczne. 

Sytuacja pandemiczna Covid-19 , która nadal panowała  w 2021 roku znacznie ograniczała                   
i utrudniała,  współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

8. Realizacja projektów i programów rządowych  

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 

1. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego    
wsparcia dla: 

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:                         
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji               
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie   równoważne do wyżej 
wymienionego. 

2. Podstawą prawną programu jest art.7 ust.5 ustaw z dnia 23 października 2018r o Funduszu 
Solidarnościowym ( Dz.U. z 2020 r. poz.1787r). 

Usługi w ramach Programu realizowane były na terenie Gminy Lewin Brzeski w terminie od 10.05.2021 r.-
31.12.2021 r. 
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3. Programem objęto 29 osób  niepełnosprawnych w tym 18 to osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności i 11 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które zgłosiły chęć korzystania 
z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w celu zwiększenia    samodzielności i aktywności 
społecznej. Dwudziestu dziewięciu uczestników Programu złożyło Karty zgłoszenia do Programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz   wymagane dokumenty w tym orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. 

Dokumenty te, oraz słowna opinia Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzały uprawnienia do 
korzystania z usług asystenckich. 

4. Łącznie asystenci zrealizowali 5682 godziny wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu 
czynności życia codziennego, rehabilitacji, zakupach, wyjściu do miejsc kultu, gabinetów lekarskich i innych  
miejsc potrzebnych do zapewnienia uczestnikom    samodzielności i niezależności życiowej oraz kontaktów 
społecznych. Zapewniono uczestnikom transport samochodowy do miejsc przeznaczenia. Kierowca posiada 
wieloletnie doświadczenie jako kierowca zawodowy oraz wszelkie uprawnienia wymagane do przewozu osób. 

Usługi z powodu nadal panującej pandemii COVID-19 były realizowane z zachowaniem                           
procedur, dystansu społecznego oraz wszelkich możliwych środków ochrony osobistej. 

5. Kadra zaangażowana do realizowania Programu: 

1) pedagog, terapeuta zajęciowy, doradca zawodowy – 10 lat doświadczenia w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

2) terapeuta zajęciowy - technik masażysta - 6 lat doświadczenia w pracy z osobami                                         
niepełnosprawnymi. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

3) uniwersalnej ,,Unplugged” , trener profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, psycholog 
transportu, 6 lat doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę; 

4) arteterepauta, trener szkoleń zawodowych, doradca zawodowy 6 lat doświadczenia w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

5) terapeuta zajęciowy, ukończone liceum o profilu socjalnym, trener szkoleń zawodowych, opiekun osób 
starszych. 9 lat doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę; 

6) opiekun osób starszych 1,5 roku doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi.                      
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

7) fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy 16 lat doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Wykształcenie średnie,  studentka pedagogiki 2 lata doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. 

6. Program zapewnił Uczestnikom wsparcie w wykonywaniu czynności życia codzienne go,           
rehabilitacji, zakupach, wyjściu do miejsc publicznych, gabinetów lekarskich i innych  miejsc potrzebnych do 
zapewnienia uczestnikom samodzielności i niezależności życiowej. 

Uczestnicy nie ponosili odpłatności za świadczone usługi. 

Całkowity koszt programu był realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych i wyniósł: 240 309,15 zł. 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 

1. Usługi w ramach Programu realizowane były na terenie Gminy Lewin Brzeski w terminie od 
10.05.2021-31.12.2021r. Programem objęto 5 osób  niepełnosprawnych ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, których opiekunowie zgłosili chęć udziału w programie. 

2. Opiekunowie 5 uczestników złożyli Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa 2021” oraz 
wymagane dokumenty w tym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Dokumenty te, oraz słowna opinia Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzały uprawnienia do 
korzystania z usług opieki wytchnieniowej. 

3. Kadra zaangażowana do realizowania Programu: 
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1) pedagog, terapeuta zajęciowy, doradca zawodowy – 11 lat doświadczenia w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

2) psycholog kliniczny, psycholog uzależnień behawioralnych, trener programu profilaktyki uniwersalnej 
,,Unplugged” , trener profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, psycholog transportu, 7 lat 
doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

3) terapeuta zajęciowy, ukończone liceum o profilu socjalnym, trener szkoleń zawodowych, opiekun osób 
starszych. 10 lat doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę; 

4) fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy.16lat doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, 
wykształcenie średnie, opiekun osób starszych.1,5 roku doświadczenia w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

4. Łącznie pracownicy zaangażowani w program zrealizowali 1180 godziny wsparcia                                 
zapewniając członkom rodzin i opiekunom czasowe zastępstwo w wykonywanych przez nich           
obowiązkach. Dzięki realizacji programu osoby zaangażowane w opiekę nad osobami  niepełnosprawnymi 
dysponowały czasem, który mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. 
Usługa opieki wytchnieniowej służyła również zabezpieczeniu potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku 
gdy opiekunowie nie mogli wykonywać swoich obowiązków. 

5. W ramach realizacji programu zapewniono opiekunom i członkom rodzin, którzy wyrazili taką potrzebę 
wsparcie psychologiczne oraz terapeutyczne. Na bieżąco wspomagano również opiekunów w podnoszeniu 
umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osoba zależną. 

Całkowity koszt programu, który był realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, wyniósł 48 630,47zł. 

6. W wyniku realizacji programu jedna z mam zapisała się do szkoły. 

7. Usługi prowadzone były z poszanowaniem godności oraz niezależności osób niepełnosprawnych. 
Zapewniono Uczestnikom transport samochodowy do miejsc przeznaczenia. Kierowca  posiada wieloletnie 
doświadczenie jako kierowca zawodowy oraz wszelkie uprawnienia wymagane do przewozu osób. 

8. Uczestnicy nie ponosili odpłatności za świadczone usługi. 

Projekt „Rodzinna Przystań” 

1. Projekt realizowany w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych              
i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowanego przez Fundację „Plan B” w partnerstwie 
z Gminą Lewin Brzeski reprezentowaną przez Burmistrza Artura Kotarę, w imieniu której realizatorem 
projektu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim reprezentowany przez Alicję 
Cieślik – Kierownika. 

Projekt „Rodzinna Przystań”  był realizowany od 01.03.2020 r. do 30.04.2021 r. 

2. Projekt „Rodzinna Przystań” zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin, mających  ograniczyć 
umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej ,w tym  szczególnie  poprzez: poradnictwo, wsparcie terapeutyczne 
i mediację ,usługi dla rodzin z dziećmi , w tym animacje i grupy zabawowe. Wsparciem zostało  objętych 
12 rodzin wychowujących  22 dzieci  z terenu gminy Lewin Brzeski  zagrożonych  ubóstwem, wykluczeniem 
społecznym, przeżywających problemy  opiekuńczo-wychowawcze. Dzięki pomocy  wielu specjalistów, którzy  
docierają  bezpośrednio do domów podopiecznych  rodzice mieli  szansę na  odbudowanie  swojego  potencjału 
do pełnienia ról  opiekuńczo-wychowawczych. 

 Wieloletni Program „ Senior+” na lata 2021-2025  

1. Moduł II programu- Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu                      
„Senior+”. 

Zadanie polegało na prowadzeniu (bieżącym utrzymaniu placówki) Klubu „Senior+”                                      
w Lewinie Brzeskim,  oraz Klubu Senior+ w Łosiowie, którego głównym celem jest zwiększenie aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, 
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w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, 
kulturalnej, rekreacyjnej, w zależności od potrzeb  stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

2. Opis realizacji zadania 

Klub „Senior+” został w Lewinie Brzeskim utworzony w styczniu 2020 roku. Z chwilą  rozpoczęcia 
działalności klubu otworzyły się szerokie możliwości aktywizacji seniorów, które do tamtego momentu 
nie były dla nich dostępne. Dzięki programowi osoby w wieku 60+ miały możliwość rozwoju na wielu 
płaszczyznach – począwszy od poprawy funkcjonowania w społeczeństwie i nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych, przez ćwiczenia mające na celu poprawę koncentracji i sprawności umysłowej, a także 
kondycji dzięki podjęciu aktywności  fizycznej. 

Mimo panującej nadal pandemii COVID19, która utrudniała funkcjonowanie wszelkim grupom 
zorganizowanym, po wprowadzeniu odpowiednich procedur epidemiologicznych, możliwe było prowadzenie 
zajęć, przez co klub w 2021 roku wciąż cieszył się zainteresowaniem wśród seniorów. 

Dzięki podjęciu różnorodnych działań aktywizacyjnych, edukacyjnych, doradczych i rekreacyjnych, a także 
wspierających integrację między uczestnikami, jakość życia seniorów uległa polepszeniu i staje się bardziej 
atrakcyjna i zyskuje nowe wartości. W Klubie „Senior+” w Lewinie Brzeskim i w Klubie Senior+ w Łosiowie 
zdeklarowanych jest ponad  sto dwadzieścia pięć osób, z czego w zajęciach aktywnie uczestniczy ok. 
pięćdziesięciu z nich. 

Klub Seniora w Lewinie Brzeskim i Klub Seniora w Łosiowie jest otwarty w godzinach od 9.00-17.00. 
Lewinie Brzeskim  zajęcia z Seniorami prowadzone są w poniedziałki, środy i cztery godziny w piątek, 
natomiast w Łosiowie we wtorek,  czwartek i cztery godziny w piątek. 

Z uwagi na pandemię i związane z nią obostrzenia przez pierwsze miesiące 2021r. zajęcia            
prowadzone były w trybie online do momentu otwarcia Klubów. 

3. Działania w zakresie realizowanego zadania publicznego w roku 2021 w Klubach Senior+: 

1) zebranie i opracowanie materiałów na Kronikę Klubu Seniora i jej realizacja (praca w trybie online); 

2) przygotowywanie ozdób i dekoracji Wielkanocnych przez uczestników Klubu Seniora (zajęcia w trybie 
online); 

3) jarmark Wielkanocny. Prezentacja i sprzedaż rękodzieł wykonanych przez Seniorów z Klubu w Lewinie 
Brzeskim; 

4) uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Łosiowie. Obecni byli dyrektor Biura Wojewody,                   
Burmistrz Lewina Brzeskiego, Poseł na Sejm, Kierownik MGOPS i zaproszeni goście; 

5) warsztaty oddechowo-ruchowe prowadzone przez przedstawiciela ROPS w Opolu, Andrzeja Skibę, 
w Klubie Seniora w Lewinie Brzeskim; 

6) spotkanie zapoznawcze przy ognisku Seniorów z Klubu Seniora w Łosiowie.  Udział wzięli uczestnicy 
Klubu, Kierownik MGOPS i Sołtys Łosiowa; 

7) marsz z kijkami nordic walking zorganizowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego                         
zakończony poczęstunkiem na plaży w Lewinie Brzeskim. Wmarszu uczestniczyły Kluby Seniora z Lewina 
Brzeskiego i Łosiowa; 

8) warsztaty oddechowo-ruchowe w Klubie Seniora w Łosiowie. Warsztaty poprowadził  przedstawiciel 
ROPS w Opolu; 

9) wyjazd do Teatru Ekostudio w Opolu na spektakl pt.”Podrzucone słowa”. W spektaklu uczestniczyły dwa 
Kluby z Lewina Brzeskiego i Łosiowa; 

10) występ zespołu muzycznego w Klubie Seniora w Łosiowie. Wykonawca  Męski Zespół         Wokalno - 
Instrumentalny „ Metronom” z Opola. Koncert z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; 

11) zorganizowanie spotkania i warsztaty z Ratownikiem. Pierwsza pomoc w teorii i praktyce. Warsztaty 
poprowadził Ratownik z uprawnieniami KPP  w Klubie Seniora w Łosiowie; 

12) grillowanie i śpiewanie na łonie natury. Piknik na plaży zorganizowany przez członków Klubu Seniora 
w Lewinie Brzeskim; 
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13) zorganizowanie wycieczki do Paczkowa. W programie zwiedzanie winnicy Hople-Poraj i degustacja win. 
Zwiedzanie Muzeum Motoryzacji i zamku w Kamieńcu Ząbkowickim; 

14) ćwiczenia rehabilitacyjne dla Seniorów. Zajęcia cykliczne prowadzone przez fizjoterapeutę  w Klubie 
Seniora w Lewinie Brzeskim; 

15) zorganizowanie wyjazdu na basen „Wodna Nuta” w Opolu. W wyjeździe brały udział obydwa Kluby; 

16) wyjazd do Teatru Ekostudio w Opolu na spektakl pt.:”Dowcipny PRL”. W spektaklu brały udział Klub 
Seniora z Lewina Brzeskiego i Łosiowa; 

17) zorganizowanie wyjazdu do Wrocławia. W programie zwiedzanie Muzeum Narodowego i Panoramy 
Racławickiej. Obecni byli uczestnicy z Klubu Seniora  z Lewina Brzeskiego i Łosiowa; 

18) pokaz ćwiczeń z Aikido prowadzony przez trenera sztuk walki  w Klubie Seniora w Lewinie Brzeskim; 

19) warsztaty florystyczne z uczestnikami Klubu Seniora w Lewinie Brzeskim prowadzone przez florystę  ze 
Studia Florystycznego RD& Decor; 

20) zorganizowanie wyjazdu na basen „Wodna Nuta” w Opolu. W wyjeździe uczestniczyły Klub Seniora 
w Lewinie Brzeskim i w Łosiowie; 

21) nauka tańca. Zajęcia cykliczne z uczestnikami Klubu Seniora w Lewinie Brzeskim prowadzone przez 
instruktora tańca ze Szkoły Nauki Tańca w Brzegu; 

22) zorganizowanie dwudniowego kursu obsługi komputera dla Seniorów. Klub Seniora w Lewinie Brzeskim 
i Klub Seniora w Łosiowie. Prowadzący szkolenie wolontariusze z Fundacji „Przyszłość Pokoleń” we 
Wrocławiu; 

23) przygotowywanie dekoracji i stroików Bożonarodzeniowych. Zajęcia z rękodzieła w Klubie Seniora 
w Lewinie Brzeskim i w Łosiowie; 

24) jarmark Bożonarodzeniowy. Wystawa i sprzedaż rękodzieł wykonanych przez uczestników  z Klubów 
w Lewinie Brzeskim i z Łosiowa; 

25) seniorzy Seniorom. Przygotowywanie upominków świątecznych dla podopiecznych MGOPS w Lewinie 
Brzeskim. W akcji brali udział uczestnicy z Klubu Seniora w Lewinie Brzeskim  i Klubu Seniora  
Łosiowie. 

 Opieka 75+ 

1. Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2021 r. i jest adresowany do gmin:    miejskich, 
wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. 
Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 
usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Gminy, które przystępują do realizacji programu 
uzyskują finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 
dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W 2021 r.   program jest 
realizowany w rozszerzonej formie, tj. skierowany jest nie tylko do osób  samotnych w wieku 75 lat i więcej, 
ale także do osób pozostających w rodzinach. W 2021 r. MGOPS w Lewinie Brzeskim ramach programu 
zrealizował w 341 godzin usług, u 7  podopiecznych, roczny koszt dofinansowania to 5115 zł. Program Opieka 
75+ ma tendencję wzrostową, gdyż w każdym kolejnym roku wzrasta liczba osób ubiegających się o pomoc 
w tej formie. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)  współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

1. Podprogram  2020 – efekty 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim z terenu województwa  opolskiego przy 
współpracy Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach  realizowała Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej 
oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 
2021. 

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: 
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1) warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, 
powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku); 

2) skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki   maślane, kawa 
zbożowa rozpuszczalna); 

3) mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający); 

4) mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju); 

5) cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy); 

6) tłuszcze (olej rzepakowy). 

Pomoc żywnościowa trafiła do 485 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu  Gminy 
Lewin Brzeski. 

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 

1) 21040,28  ton żywności; 

2) 1726  paczek żywnościowych. 

4. W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 3 osób korzystających z pomocy żywnościowej   
przeprowadzono indywidualne konsultacje telefoniczne oraz online warsztaty edukacyjne w ramach działań 
towarzyszących. 

Mimo sytuacji pandemicznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim 
kontynuował  realizację  zadania związanego z Programem operacyjnym pomocy żywnościowej 
PODPROGRAM  2020.  Realizacja projektu Nie-Sami-Dzielni – usługa kuriera, pozwoliła , aby  paczki 
żywnościowe były dostarczane bezpośrednio do osób potrzebujących oraz przebywających na kwarantannie. 
W rozładunku  żywności czynnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy pomocy   pracowników Zarządu Mienia Komunalnego,  żołnierzy z Jednostki Wojsk Obrony 
Terytorialnej w Brzegu,  podopiecznych OPS  oraz strażaków z OSP Lewin Brzeski, którzy także pomagali 
w czasie  wolnym w rozwożeniu paczek żywnościowych. 

Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni” 

1. Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

2. W ramach projektu MGOPS podjął  działania w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19       
w zakresie: uruchomienia usługi tzw. kuriera społecznego. 

3. Usługa polegała  w szczególności na robieniu zakupów, dowożeniu artykułów spożywczych oraz leków, 
dowożeniu gotowych ciepłych posiłków, doraźnej pomocy wg. potrzeb - na podstawie indywidualnych 
uzgodnień pomiędzy kurierem społecznym oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim. 

4. Usługi  skierowane były do: 

1) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na wiek, stan 
zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, korzystających ze 
świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2022 r. poz.2268 ze zm.) lub   kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 cyt. Ustawy, tj. przesłankę 
z art. 7 pkt 1 lub/i pkt 5, lub/i pkt 6 lub/i pkt 14; 

2) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. np. starszych, zgodnie z zapisami 
art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. 2015 poz. 1705) i jednocześnie 
niepełnosprawnych lub samotnie gospodarujących, tj. niepozostających w związku małżeńskim oraz 
nieposiadających wstępnych ani zstępnych oraz osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, 
a także małżeństw osób starszych nieposiadających wstępnych ani zstępnych, będących do dyspozycji 
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w zakresie udzielania bieżącego wsparcia, zwane w dalszej części osobą wspieraną lub osobami 
wspieranymi. 

Działania te były realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. 

Potrzeby i wnioski. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim realizuje działania  wynikające 
z obowiązujących uregulowań prawnych oraz podejmuje różne inicjatywy w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych. Pracownicy tutejszego Ośrodka dbają o tworzenie coraz lepszego wizerunku pomocy 
społecznej, jako instytucji efektywnej, nowoczesnej i skutecznej. Zawsze starają się, aby wsparcie do 
potrzebujących kierowane było sprawnie i w taki sposób, by osoby w trudnej sytuacji życiowej, pozostawały 
w systemie    pomocy jak   najkrócej. Pracownicy stykają się coraz częściej z bardzo trudnymi przypadkami, 
wymagającymi pomocy od zaraz (są to sytuacje dotyczące osób starszych, bezdomnych, chorych psychicznie, 
ofiar przemocy). Z roku na przybywa osób, wymagających pomocy w formie usług  opiekuńczych oraz 
w formie umieszczenia w placówce całodobowej, co powoduje znaczny wzrost wydatków na zadania własne 
gminy, związane z kwestą ponoszenia odpłatności. 

Podsumowując działalność Ośrodka w roku 2021 ustalono również potrzeby, których właściwe 
zabezpieczenie będzie miało niewątpliwy wpływ na dalszy rozwój funkcjonującego w gminie systemu pomocy 
społecznej: 

1) dalsze podejmowanie działań w ramach pracy socjalnej, dbanie o jakość świadczonej pracy socjalnej 
z klientami MGOPS w środowisku; 

2) bieżący monitoring  systemu organizacyjnego jednostki, mający na celu podniesienie jakości świadczonych 
usług; 

3) poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób starszych, samotnych,                                                         
niepełnosprawnych, poprzez utworzenie Klubu Seniora+, środowiskowego domu                                       
samopomocy oraz mieszkań chronionych. Wspomniane wsparcie umożliwiłoby osobom                   
zależnym i tracącym samodzielność pozostanie jak najdłużej w środowisku. Z rozeznania pracowników 
socjalnych wynika, że w najbliższych latach będzie wzrastało zapotrzebowanie na te formy pomocy; 

4) zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w ogrzewalni z rozwiniętą                             
częścią sanitarną (toaleta, umywalka, prysznic); 

5) podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz                          
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

6) podnoszenie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; 

7) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry Ośrodka (w tym m.in. szkolenia z zakresu    wypalenia 
zawodowego oraz regularna superwizji pracy socjalnej); 

8) dalszy rozwój działań interdyscyplinarnych - dzięki współpracy interdyscyplinarnej tworzy się platforma 
współpracy między instytucjami oraz buduje się społeczne zaufanie do kompetencji instytucji 
pomagających; 

9) poprawa warunków lokalowych, obecne niewystarczające warunki lokalowe Ośrodka nie zapewniają  
pracownikom socjalnym prawidłowej realizacji zadań określonych w art.100 ust.1 ustawy o pomocy 
społecznej; 

10) dostosowanie budynku i pomieszczeń do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych; 

11) wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i materiały do realizacji pracy zdalnej/zakup komputerów- 
laptopów; 

12) utworzenie etatów, dotyczy: pozyskiwania środków finansowych z rządowych programów społecznych, 
funduszy europejskich oraz w zakresie ich realizacji/opracowanie i składanie wniosków, analiza, ewaluacja, 
monitorowanie, rozliczanie, sprawozdawczość; 

13) wyposażenie Ośrodka w samochód/ leasing, zakup / na potrzeby realizacji zadań pomocowych na terenie 
gminy; 

14) usprawnienie  współpracy, przepływu informacji, komunikacji we wszystkich kwestiach społecznych. 
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Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ma 
obowiązek przedłożyć  radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedłożyć  
zestawienie  potrzeb w tym zakresie. 
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