SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W OśAROWICACH ZA 2009R.

I.POMOC FINANSOWA.
Ogółem plan budŜetu Ops-u po zmianach wynosi
a wydatkowano

1 350 376,52 zł
1 285 221,40 zł

A. POMOC SPOŁECZNA

1. Ogółem z pomocy finansowej ( pomocy społecznej) w ramach zadań własnych i
zleconych korzystało 130 osób /osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji
/
z 77 rodzin / 249 osób w tych rodzinach co stanowi 4,6 %ogółu
mieszkańców gminy/. Z zadań zleconych 6 osób otrzymało świadczenia w trybie
decyzji z 6 rodzin. Z zadań własnych 124 osoby otrzymały świadczenie w trybie
decyzji z 77 rodzin, przy czym wiele rodzin otrzymało pomoc z kilku róŜnych
rodzajów i form pomocy i to zarówno z zadań własnych i zadań zleconych.
Ogółem wydano 218 decyzji z zadań zleconych i z zadań własnych.
2. Ogółem na świadczenia z systemu pomocy społecznej wykorzystano:

135 727,54 zł

 na finansowanie zadań zleconych /rozdz.85214/
 na finansowanie zadań własnych /rozdz.85214/
 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające zasiłek stały, rozdz. 85213 § 4130
 dotacja celowa na „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
- rozdz.85295
 dotacja celowa na finansowanie zasiłków okresowych

30 528,00 zł
83 565,43 zł
3 201,12 zł
11 000,00 zł
7 432,99 zł
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a. Zadania zlecone gminie - rozdz.85214
Ogółem wydatkowano
z przeznaczeniem na :

§3110– 30 528,00 zł

6 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 72 świadczenia- 30 528,00 zł
b. Składki na bezp.. zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały- rozdz.85213
Ogółem wydatkowano § 4130- 3201, 12 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających :
- zasiłek stały
- świadczenie pielęgnacyjne

- 72 składki
- 12 składek

2747,52 zł
453,60 zł

c. Zadania własne rozdz.85214 .
Ogółem wydatkowano

101 998,42 zł
100 147,99 zł

§ 3110 –
w tym 81715 zł z środków własnych gminy
11 000 zł dotacja na „posiłki”
7 432,99 zł dotacja na zasiłki okresowe
z przeznaczeniem na :
• doŜywianie w szkołach dla 57 dzieci łącznie opłacano 7 242 posiłki
na kwotę
17282,00 zł

• zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 69 rodzin na kwotę 64 055,00 zł
z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, Ŝywność, opał itp.
w tym: - zasiłki celowe specjalne
22 895,00 zł
- wkład własny projektu systemowego
14 025,05 zł
• zasiłki okresowe dla 10 rodzin 56 świadczeń
18 810,99 zł
w tym
z tytułu bezrobocia 8 rodzin – 44 świadczenia na kwotę
14 907,00 zł
W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie doŜywiania „ wydatkowano 23
942,00 zł :11000 zł w budŜetu państwa i 12 942 zł w budŜetu gminy w tym
sfinansowano: 7 242 posiłki ( 17 282 zł) w tym 279 posiłków z art.6a ustawy tj bez
przeprowadzania
wywiadu
i
udzielono
24
zasiłków
celowych
(6 510 zł) na Ŝywność oraz 1 bon Ŝywnościowy (150 zł) .
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Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej § 4330
1osoba została umieszczona w DPS Łubie w dniu 19.11.2009r.

3 .Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej –

ogółem

1850,43 zł

322 743,99 zł

Ogółem wydatkowano 322 743,99 zł z przeznaczeniem na :
•
•
•
•
•

fundusz płac
fundusz nagród
składka ZUS
składka na Fundusz Pracy
wydatki rzeczowe- zakup mat.biurowych
i wyposaŜenie
• Szczepienia i badania pracowników
• opłata pocztowa ,przegląd
kserokopiarki, utrzymanie systemów
informatycznych
• rozmowy telefoniczne
• delegacje słuŜbowe
• fundusz socjalny
• opłata komornicza
• szkolenia pracowników
• zakup papieru do ksero i drukarek
• zakup programu komputerowego,
akcesoria
• ekwiwalent za odzieŜ i środki czystości

§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120

228 260,23 zł
15 149,26 zł
40 262,60 zł
5 815,55 zł

§ 4210
§ 4280

4 649,36 zł
251,00 zł

§ 4300
§ 4370
§ 4410
§ 4440
§ 4610
§ 4700
§ 4740
§ 4750

11 188,01zł
2 022,65 zł
1 026,60 zł
5 166,87 zł
43,27 zł
2 557,00 zł
1 000,00 zł
3 555,38 zł

§ 3020

1 796, 21 zł
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B. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Ogółem plan świadczeń rodzinnych wynosi
a wydatkowano
z przeznaczeniem na :

727 974,00 zł
707 202,52 zł

a/ fundusz płac
§ 4010
14 216,25 zł
c/ składki ZUS
§ 4110
5 573,36 zł
w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 52 świadczenia
5 573,00 zł
d/ składka na Fundusz Pracy
§ 4120
364,00 zł
e/ wydatki rzeczowe
§ 4210
1 888,51 zł
f/ pozostałe usługi np. informatyczna
§ 4300
3 000,00 zł
g/ rozmowy telefoniczne
§ 4370
400,00 zł
§ 4410
200,00 zł
h/ delegacje słuŜbowe
i/ szkolenie pracowników
§ 4700
500,00 zł
j/ świadczenia społeczne
§ 3110
681 060,40 zł
z przeznaczeniem na :
zasiłki rodzinne wypłacono 3 513 świadczeń

221 290,00 zł

dodatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 1625 świadczeń 221 723,40 zł
 z tytułu urodzenia dziecka
 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
 z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

- 21 świadczeń

21 000,00 zł

-238 świadczeń
-107 świadczeń

92 573,40 zł
18 590,00 zł

-121 świadczeń

9 420,00 zł

 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania
-516 świadczeń
 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 211 świadczeń
 wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 411 świadczeń

26 160,00 zł
21 100,00 zł
32 880,00 zł
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Informacje statystyczne dot: rodzin pobierających świadczenia rodzinne
w bieŜącym okresie zasiłkowym:
1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne
2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym
2.1 na 1 dziecko
2.2 na 2 dzieci
2.3 na 3 dzieci
2.4 na 4 i więcej dzieci

świadczenia opiekuńcze ogółem: 893 świadczenia
 zasiłki pielęgnacyjne
 świadczenia pielęgnacyjne

841 świadczeń
52 świadczenia

191
127
53
55
15
4

151 313,00 zł
128 6739,00 zł
22 640,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”
43 świadczenia
43 000,00 zł
Odzyskane świadczenia nienaleŜnie pobrane

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
• Wypłacono łącznie 173 świadczenia
na 14 osób uprawnionych na kwotę
•

-1 146,00 zł

44 880,00 zł

44 880,00 zł

Kwoty zwrócone przez dłuŜników alimentacyjnych
z tytułu wypłaconych świadczeń z FA
11 0055,67 zł
Z tego:
- przekazane na dochody budŜetu państwa
6 751,63 zł
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela
2 152,02 zł
- przekazane na dochody własne gminy dłuŜnika
2 152,02 zł
• Dochody własne gminy tytułu świadczeń z FA zwróconych
przez dłuŜników
2969,25 zł
z tego:
- przekazane przez gminę na dochody własne
2152,02 zł
- przekazane przez inne gminy
817,23zł
W 2009 roku zostało wydanych 15 decyzji przyznających prawo do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego,2 decyzje zmieniające decyzję ustalającą prawo do
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świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą wysokości
alimentów, 1 decyzję uchylono - umorzenie postępowania egzekucyjnego z
powodu śmierci dłuŜnika alimentacyjnego, nie wydano decyzji odmownych.
Informacja na temat podejmowanych działań
alimentacyjnych zamieszkujących na terenie tut. gminy

wobec

dłuŜników

Liczba dłuŜników alimentacyjnych w gminie - 8
Wezwanie dłuŜnika alimentacyjnego w celu przeprowadzenia
alimentacyjnego i oddbioru oświadczenia majątkowego - 6

wywiadu

Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odbiór oświadczenia majątkowego 3
Zobowiązanie dłuŜnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym
Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/poszukuąca pracy - 3
Przekazanie informacji do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie
aktywizacji zawodowej dłuŜnika alimentacyjnego - 7
Wezwanie dłuŜnika alimentacyjnego w celu wyjaśnienia sytuacji zawodowej - 8
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję
zasądzonych
świadczeń
alimentacyjnych,
pochodzących
z
wywiadu
alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 6
Przekazanie do organu właściwego wierzyciela informacji o podjętych działaniach
wobec dłuŜnika alimentacyjnego oraz o ich efektach – 6
Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłuŜnika alimentacyjnego – 1
Zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa okr. w art.209 KK wraz
z wnioskiem o ściganie - 1
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Informacja na temat podejmowanych działań wobec
alimentacyjnych zamieszkujących poza terenem tut. Gminy

dłuŜników

Przekazanie informacji dłuŜnikom alimentacyjnym o przyznanych świadczeniach z
funduszu alimentacyjnego - 9
Przekazanie informacji dla organów właściwych dłuŜników alimentacyjnych wraz
z prośbą o podjęcie działań w myśl ustawy - 6
Pozyskanie informacji zwrotnych organów właściwych dłuŜników alimentacyjnych
w sprawie podjęcia działań wobec dłuŜników - 5
Wszczęcie postępowania i przekazanie decyzji o zwrocie przez dłuŜnika
alimentacyjnego naleŜności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego – 9
Wezwanie do zapłaty naleŜności – 8
Wniosek do komornika o ustalenie adresu zamieszkania dłuŜnika - 1

C. REALIZACJA PROJEKTU
SYSTEMOWEGO „ EFEKTYWNY
ROZWÓJ AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OśAROWICE”.
119 546,82 zł
Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z 2008 r.
0,53 zł
Realizujemy projekt „Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie OŜarowice”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VIIPromocja integracji społecznej.
Celem głównym projektu było zmniejszenie zagroŜenia wykluczeniem
społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej.
Cele szczegółowe projektu:
- ułatwienie dostępu do form aktywnej integracji,
- zdobycie/poszerzenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności na
potrzeby rynku pracy,
- dowartościowanie uczestników, zwiększenie wiary we własne moŜliwości,
- zwiększenie umiejętności autoprezentacji i motywacji do działania.
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Kwota dofinansowania projektu wynosiła 119 546,82 zł , a wkład własny
14 025,051 zł – ogółem wartość projektu
133 571,87zł
W ramach projektu zaktywizowano 10 osób – długotrwale bezrobotnych.
Beneficjenci uczestniczyli w :
•
Warsztatach aktywizacyjno- psychologicznych – 40 godz.
o
Trening budowania samooceny- 10 godz
o
Trening motywacji i aktywności- 10 godz
o
Konsultacje specjalistyczne doradcze i psychologiczne z wypracowaniem
Indywidualnego Planu Działania i Diagnozy Doradczej dla kaŜdego
uczestnika- 70 godz.
•
Szkolenia zawodowe dostosowane do kaŜdego uczestnika :

Kurs komputerowy – 1 osoba

Kasa fiskalna/ waga fiskalna – 4 osoby

Grafika komputerowa – 1 osoba

Specjalista ds. kadr i płac + program PŁATNIK – 2 osoby

Specjalista finansowo – księgowy z obsługą programu
Symfonia- 2 osoby

Kurs języka angielskiego -1 osoba

Kurs opiekuna osób starszych połączony z kursem sanitariusza
szpitalnego – 2 osoby

Kurs masaŜu leczniczego- 1 osoba

Obsługa programu komputerowego Płatnik – 1 osoba

Kurs pracownik biurowy – 1 osoba – nie ukończyła

II. PRACA SOCJALNA
Praca socjalna jest najwaŜniejszym elementem działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej. Pomoc finansowa stanowi jedynie narzędzie do realizacji
efektywnej pracy socjalnej.
Praca socjalna jest działalnością ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Realizowana jest przede
wszystkim w ramach pomocy środowiskowej ( w miejscu zamieszkania ) oraz
instytucjonalnej.
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wkład własny stanowi wsparcie dochodowe dla beneficjentów i został opisany w pkt. A pomocy finansowej zadania własne
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Celem pracy socjalnej jest wspieranie osób i rodzin we wzmocnieniu ich moŜliwości
funkcjonowania w społeczeństwie lub w odzyskaniu zdolności do samodzielnego Ŝycia.
Praca socjalna jest głównym narzędziem pracy pracownika socjalnego. Stanowi ona
istotny element systemu pomocy społecznej ze względu na znaczenie w procesie oddziaływania
socjalnego. Nowoczesne pojmowanie pracy socjalnej wyznacza jej o wiele szerszy zakres aniŜeli
tradycyjnie rozumiane działanie socjalno – bytowe i dotyczy działalności społeczno –
profilaktycznej, kulturowo – wychowawczej oraz resocjalizacyjno - kompensacyjnej. Jest to
forma profesjonalnej aktywności słuŜb socjalnych. W ramach postępującej demokratyzacji
stosunków społecznych dokonująca się globalizacja przynosząca zagroŜenia cywilizacyjne
między innymi relatywizm norm i wartości, patologizację, powodują, Ŝe aktywizacja i
wzmocnienie sił ludzkich staje się istotą pracy socjalnej.
NajwaŜniejsza jest współpraca z osobą lub rodziną zwracającą się o pomoc polegająca na
współdziałaniu w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji. Szczególnie, gdy zagroŜone zostały
podstawowe warunki egzystencji bądź teŜ jakości ich Ŝycia obniŜyła się poniŜej akceptowanego
minimum.
Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne,
pedagogiczne, a takŜe pomoc w rozwiązywaniu konkretnych, trudnych spraw Ŝyciowych.
Wszelka pomoc udzielana naszym podopiecznym przede wszystkim oparta jest na pracy
socjalnej. W zawodach fachowego pomagania rozmowa stanowi w znacznej mierze jedyną szansę
zapoczątkowania interwencji, która uratuje klienta i jego najbliŜszych. Dlatego pracownicy
socjalni naszego Ośrodka pogłębiają wiedzę, doskonalą się w tym zakresie, powiększają zakres
kompetencji.
W 2009 roku pomocą w formie pracy socjalnej objętych było 119 rodzin. Pracownicy
socjalni udzielali wsparcia w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w
utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Przekazywali równieŜ informacje dotyczące instytucji
lub organizacji, do których moŜna się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy.
Celem tych działań było przede wszystkim stymulowanie aktywności własnej podopiecznych.
Pracownicy socjalni podejmowali takŜe działania mające na celu pomoc osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie, przekazywali im niezbędne informacje dotyczące uzyskania
wsparcia i sposobów radzenia sobie z problemem.
Pracę socjalną na rzecz zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych objętych
było 70 rodzin, pomoc polegała na:
- pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, świadczeń z tytułu alimentów,
świadczeń rodzinnych,
- organizowaniu i udzielaniu pomocy rzeczowej (odzieŜ uŜywana, pościel, ręczniki, środki
pomocnicze - pampersy),
- pomocy i edukacji w zakresie gospodarowania budŜetem domowym,
- wspólnym z klientem planowaniu i monitorowaniu wydatków,
- udzielenie pomocy materialnej z pomocy społecznej.
Pracą socjalną na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych objęto
18 rodzin:
- pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości,
- wspólne z klientem monitorowanie opłacania wydatków mieszkaniowych,
- poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami,
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-

pomoc w sprawach związanych z koniecznymi pracami remontowymi.
Pracą socjalną na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia objęto 50 rodzin:
przygotowanie grupy osób do udziału w projekcie „Efektywny rozwój aktywnej integracji w
Gminie OŜarowice”, współpraca w oparciu o Kontrakt socjalny,
pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy,
kierowanie do PUP w sprawie rozeznania moŜliwości udziału w szkoleniach, kursach
zawodowych, zajęciach aktywizujących,
pomoc w uzyskaniu moŜliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych przez PUP
( prace interwencyjne, prace społecznie uŜyteczne ),
praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej,
pomoc w docieraniu do pracodawców,
pomoc w uzyskaniu miejsca pracy na stanowisku przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych,
pomoc w ustalaniu pozycji, moŜliwości i szans zatrudnienia na istniejącym rynku pracy,
wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny.

-

Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia – 41 rodzin:
pomoc w uzyskaniu dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne(elektroniczna
karta ubezpieczenia zdrowotnego)
pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych,
pomoc w realizacji recept,
zorganizowanie wizyty lekarza w domu,
kontakt z lekarzem, pielęgniarką,
rozmowa w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie,
monitorowanie i mobilizacja do kontynuacji leczenia.

-

Praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym –
30 rodzin:
działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej,
monitorowanie sprawowanej opieki,
kontakt z pielęgniarkami środowiskowymi,
budowanie wsparcia środowiskowego,
działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagroŜonej, potrzebującej pomocy,
kierowanie do DPS

-

Praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych – 17 rodzin:
pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności,
pomoc w korzystaniu z ulg, uprawnień (kompletowanie wniosku na turnus rehabilitacyjny)
pomoc w uzyskaniu świadczeń PFRON.

-

Praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci
i młodzieŜy – 43 rodziny:
- rozmowy i porady w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci,
- pomoc w docieraniu do instytucji w celu diagnozy rozwoju,
- poradnictwo w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej dzieci i młodzieŜy,
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współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci ( kolonie ),
współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny.

-

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny – 53 rodzin:
pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy,
pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa,
poradnictwo w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych,
rozeznanie sytuacji rodziny i wspólna analiza,
pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
porady w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

-

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie –
17 rodzin:
podjęcie działań w celu uzyskania postanowienia sądu o umieszczeniu w szpitalu
psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej - bez zgody osoby
monitorowanie działań prawnego opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego lub Szpitalem Psychiatrycznym
monitorowanie procesu leczenia.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym –
17 rodzin:
- kierowanie na zajęcia profilaktyczno – edukacyjne,
- pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla uzaleŜnionych,
- w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla członków rodzin
uzaleŜnionego,
- monitorowanie utrzymania abstynencji.
W 2009 roku pracownicy socjalni realizowali 11 kontraktów socjalnych, mających na celu
podniesienie skuteczności działań socjalnych – określających zobowiązania i uprawnienia
w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwycięŜenia trudnej sytuacji.

Realizując zadania związane z pracą socjalną pracownicy współpracowali z
jednostkami pomocy społecznej, słuŜbą zdrowia, sądem, policją, szkołami, ZUS –
em, organizacjami pozarządowymi, itp.
Działania podejmowane przez pracowników socjalnych zmierzały przede wszystkim do
Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

III. Inne formy pomocy .
•

Wspólnie z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
organizowaliśmy kolonie letnie do Władysławowa dla 15 dzieci z rodzin z
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problemem alkoholowym..Dzieciom tym pomogliśmy przygotować niezbędne
rzeczy do wyjazdu i załatwić formalności .
•

Pozyskaliśmy z Caritas Opatowice Ŝywność w ramach programu PEAD –
300 kg makaronu świderki , 300 kg makaromu krajanki, 2160 l mleka, 300 kg
cukru, 60kg kawy zboŜowej,233,7 kg herbatników,165 kg dań gotowych
którą rozdysponowaliśmy wśród osób najbardziej potrzebujących. Pomocą
objętych było 84 rodziny ( tj 322 osoby) oraz 29 osób samotnych. Program
cieszył się duŜym powodzeniem. Forma pomocy pozwoliła wielu osobom na
poprawę sytuacji, zaoszczędzenie własnych środków na inne podstawowe
potrzeby.

•

Pozyskaliśmy 4 miejsca na kolonie z Kuratorium Oświaty i Wychowania do
Rewala i Ustronia. Rodziny dzieci, o niskich dochodach otrzymały zasiłki
celowe na wyposaŜenie dziecka na kolonie.

•

Zorganizowaliśmy wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych „Mikołajki” dla dzieci .93 dzieci otrzymało paczki
mikołajkowe.

•

Pozyskaliśmy 20 paczek świątecznych z GTL Pyrzowice, które zostały
rozdysponowane pośród najstarszych mieszkańców gminy.

•

Przez cały okres organizowaliśmy
zbiórkę odzieŜy uŜywanej, którą
rozdysponowywaliśmy wśród osób najbardziej potrzebujących.

