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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Oleśnicy zatrudnia 23 
pracowników. Od 2009 roku kie-
ruje nim Jarosław Telka. W 2020 
roku dyrektor dołączył do grona 
35 superwizorów w Polsce, zdając 
egzamin przed komisją w Minister-
stwie Rodziny i Polityki Społecznej 
i zdobywając certyfi kat superwizo-
ra pracy socjalnej. 

GOPS obejmuje: Dział Organiza-
cyjno-Finansowy, Dział Świadczeń 
Społecznych oraz Dział Pracy So-
cjalnej i Wspierania Rodziny. 

Liczą na „Dobry Start”
Kierownikiem Działu Świad-

czeń Społecznych jest Agnieszka 
Śmitkowska. To jej dział realizu-
je zadania w zakresie ustalania 
uprawnień i wypłaty świadczeń 
rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, 
świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego, świadczenia „Za życiem”, 
świadczenia wychowawczego 
(500+) i świadczenia „Dobry start” 
(300+). Największą ilość składanych 
wniosków stanowią wnioski bez-
dochodowe - o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz 
o ustalenie prawa do świadczenia 
„Dobry start”. 

Od 1 października 2019 do dzisiaj 
zostało złożonych 2.167 wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego. To wzrost o 69 
proc. Tak znaczny wzrost spowo-
dowany jest zniesieniem kryterium 
dochodowego, które warunkowało 
przyznanie świadczenia wycho-
wawczego na pierwsze dziecko.

Z kolei od 1 do 10 lutego tego 
roku złożono 770 wniosków o 
ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego na nowy okres 
świadczeniowy.

Liczba wniosków o ustalenie pra-
wa do świadczenia „Dobry start” w 
roku 2019 i 2020 kształtowała się na 
porównywalnym poziomie i wy-
nosiła odpowiednio 1.384 i 1.382 
wniosków.

W ilości wniosków złożonych 
o ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych można zauważyć ten-
dencję spadkową w 2020 roku o 
22 proc. (w stosunku do 2019), na-
tomiast w przypadku wniosków 
o ustalenie prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego spadek 
o 35 proc.

Coraz więcej osób przekonuje 
się do składania wniosków drogą 

elektroniczną (dotyczy to zwłasz-
cza wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego 
oraz świadczenia „Dobry start”) – 
stanowią one 64 proc. 

Świadczenia i zasiłki
Kierownikiem Działu Pracy So-

cjalnej i Wspierania Rodziny jest 
Marta Ozga, koordynująca pracę 6 
pracowników socjalnych, 2 asysten-
tów rodziny oraz opiekunki środo-
wiskowej. 

W ramach pomocy finansowej 
wypłacane są  świadczenia w for-
mie zasiłków stałych, zasiłków 
okresowych – z powodu bezrobo-
cia, niepełnosprawności i długo-
trwałej choroby, zasiłków celowych 
– na zakup opału, żywności, odzie-
ży, leków i leczenia.

Świadczenia przysługują oso-
bom, których dochód nie przekra-
cza 701 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej oraz 528 zł dla osoby 
w rodzinie, w ramach programu 
„Posiłek w szkole i w domu” obo-
wiązuje 150 proc. kryterium docho-
dowego. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach (np. ponoszenia 
dużych koszów leczenia lub rehabi-
litacji) po przekroczeniu kryterium 
może być przyznany specjalny za-
siłek celowy. 

Co zmieniło 500 plus?
Z analizy sprawozdań sporzą-

dzanych przez Ośrodek w ostat-
nich latach wynika, że zmienia się 
struktura rodzin korzystających z 

pomocy społecznej. Jest to m. in. 
konsekwencją zwiększenia wspar-
cia dla rodzin z dziećmi w ramach 
programu 500+, które spowodowa-
ło, że duża część dotychczasowych 
świadczeniobiorców funkcjonuje 
samodzielnie. 

Nie zmniejsza się jednak ilość 
obowiązków, ponieważ duży na-
cisk położono na zintensyfi kowaną 
pracę z rodzinami, które doświad-
czają trudności w pełnieniu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych, 
prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego lub pozostają w kryzysie. 
Działania te wymagają dużego 
zaangażowania i zwiększonych 
nakładów pracy asystentów rodzi-
ny we współpracy z pracownika-
mi socjalnymi i nastawione są na 
osiąganie celów w perspektywie 
długofalowej. Pożądanym efektem 
jest wzmocnienie kondycji rodzi-
ny, m.in. rozwijanie kompetencji 
rodzicielskich, poprawa relacji w 
rodzinie, nabywanie umiejętności 
zarządzania budżetem domowym 
a przede wszystkim pozostawienie 
dzieci w środowisku rodzinnym 
w sytuacji, gdy pojawiło się za-
grożenie odebrania ich rodzicom 
biologicznym w celu zapewnienia 
bezpiecznych warunków życia i 
rozwoju w pieczy zastępczej. 

W 2020 roku spośród rodzin ob-
jętych wsparciem asystentów rodzi-
ny wyróżniono 5 rodzin, którym 
uroczyście wręczono dyplomy za 
podejmowane wysiłki i chęć zmia-
ny dotychczasowej sytuacji.  

GOPS realizuje także specja-
listyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychiczny-
mi, zwiększające dostęp do zajęć 
terapeutycznych oraz rehabilitacji 
dla dzieci wymagających wspar-
cia w tej formie. Funkcjonuje także 
program wspierania rodzin wielo-
dzietnych „Karta Dużej Rodziny 
Gminy Oleśnica”, rozszerzający li-
stę partnerów w stosunku do Ogól-
nopolskiej Karty Dużej Rodziny o 
lokalne podmioty oferujące ulgi i 
zwolnienia dla mieszkańców Gmi-
ny Oleśnica. 

Starzejemy się,
niestety...

Na formy i rodzaj oferowanego 
wsparcia znaczący wpływ mają 
także zmiany demograficzne 
wynikające z pogłębiającego się 
starzenia społeczeństwa. Coraz 
częściej pomocy wymagają oso-
by starsze, samotne i dotknięte 
niepełnosprawnościami. Jednym 
ze świadczeń dedykowanych w 
takiej sytuacji są usługi opiekuń-
cze. W ramach rozwoju polityki 
senioralnej podjęto współpracę 
z Fundacją na Rzecz Inicjatyw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia 
„Wspólnie do celu”, czego efektem 
jest zwiększenie dostępności śro-
dowiskowych usług społecznych i 
wsparcia dla 20 osób. Gdy pomoc 
w formie usług opiekuńczych nie 
jest wystarczająca osoba może być 
skierowana do domu pomocy spo-
łecznej.

Klientami pomocy społecznej 
bardzo często są osoby doświad-
czające wielu problemów, na które 
nie ma gotowych rozwiązań. Pra-
cownik socjalny współpracuje nie 
tylko z osobami zagrożonymi wy-
kluczeniem społecznym, ale udzie-
la wsparcia także osobom, które 
pozostają w kryzysie z różnych 
przyczyn (np. rodzinnych, zdro-
wotnych, materialnych). Czasem 
wystarczy rozmowa, przedstawie-
nie katalogu możliwych rozwiązań, 
częściej jednak to długotrwały pro-
ces kompleksowego, wieloaspekto-
wego wsparcia, który nie zawsze 
przynosi pożądane efekty. Zdarza 
się, że wysiłki podejmowane przez 
pracowników socjalnych nie są 
dobrze postrzegane przez samego 
klienta, jak i środowisko zewnętrz-
ne. Stąd też profesja ta jest obcią-
żona dużym ryzykiem wypalenia 
zawodowego.

Inicjatywa radnego
Przed każdą zimą Ośrodek 

wystosowuje apel do sołtysów, 
radnych oraz dyrektorów szkół, 
by społeczność lokalna nie pozo-
stawała obojętna i reagowała na 
potrzeby osób szczególnie narażo-
nych na skutki zimna. GOPS podej-
muje współpracę ze schroniskami 
dla osób bezdomnych i aktywnie 
współpracuje z samorządem lokal-
nym, w celu zabezpieczenia najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców 
Gminy, zarówno przed skutkami 
zimy, jak i w czasie trwania zagro-
żenia epidemicznego. 

Z inicjatywą pomocy wyszedł 
radny Czesław Kaczmarek, który 
wspólnie z pracownikami socjal-
nymi oraz opiekunkami środo-
wiskowymi dostarcza niezbędne 
produkty żywnościowe, artykuły 
higieniczne oraz gorące posiłki dla 
osób najbardziej potrzebujących 
pomocy. 

***
-Pomoc społeczna na przestrze-

ni lat w związku z dokonującymi 
się zmianami społeczno-gospo-
darczymi również ulegała przemia-
nom. Na początku spełniała głów-
nie funkcję płatnika świadczeń, 
następnie przez lata ewaluowała i 
w tej chwili głównym jej zadaniem 
jest praca socjalna, która z roku 
na rok coraz bardziej się specjali-
zuje. Daje się zauważyć, że oferta 
dla klienta pomocy społecznej jest 
coraz szersza. Pracownicy Ośrod-
ka mają coraz większy dostęp do 
innych profesjonalistów, z którymi 
mogą podzielić się swoimi doświad-
czeniami, jak również problemami 
codziennej pracy - mówi dyrektor 
Jarosław Telka.

(OAI)

Już nie tylko płatnik
Pomoc społeczna to kiedyś niemal wyłącznie płatnik świadczeń. Dzisiaj to głównie praca socjalna, 
która coraz bardziej się specjalizuje. 

Radny Czesław Kaczmarek i Małgorzata Szypulska z GOPS opiekują się 90-letnią Franciszką Pikińską

Mroźno, ale wesoło „Międzyborscy zbójnicy zainau-
gurowali sezon turystyczny 2021. 
Oczywiście na wzgórzu Zbójnik. Było 
mroźno, ale wesoło” - poinformował 
prezes Międzyborskiego Stowarzy-
szenia Turystyczno - Krajoznawczego 
Witold Lechowicz. Przypomnijmy, 
że położony w gminie Międzybórz 
Zbójnik (272 m n.p.m.) jest najwyż-
szym wzniesieniem Wzgórz Twardo-
górskich. Znajdziemy go pomiędzy 
wsiami Bukowina Sycowska i Ose. 
Stowarzyszenie wespół z „Panora-
mą” czyni wraz z gminą starania, by 
zamontować na nim wieżę widokową.

BIERUTÓW  Kolejne podsumo-
wanie wydarzeń w "Bierutowskim 
fl ashu".

Coś z przeszłości? Tak - rozpoczęły 
się prace nad projektem rewitalizacji 
bramy zamkowej. Samorząd prosi o 
informacje o zaginionym herbie księ-
cia Chrystiana Ulryka i jego pierw-
szej żony Anny Elżbiety.

Ale nowy „Bierutowski fl ash" po-
święcony jest głównie przyszłości. 
Gmina kontynuuje usuwanie azbe-

stu. Nowy projekt to „Bank tras". 
Pliki z GPS ze zdjęciami i opisem 
ciekawych tras w gminie można wy-
syłać na promocja@bierutow.pl. OKiS 
rozpoczyna akcję #KulturaNieZama-
rza i zaprasza do pobierania aplikacji 
„Kulturalna" oraz „Naturalna" Dobra 
Widawa. 

No i jest teraźniejszość: trwa szcze-
pienie seniorów, kolejne płyny do de-
zynfekcji z Urzędu Wojewódzkiego 
trafi ły do szkół, komunikacja gmin-
na kursuje 6 razy w tygodniu.  (ror)

Przeszłość i przyszłość


