
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu za 2020 rok

Do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miłoradzu  wpłynęło  421  wniosków  w
sprawie:
-   świadczeń rodzinnych - 125
- fundusz alimentacyjny -  20
-  dodatków mieszkaniowych -  8
-  świadczeń z pomocy społecznej            - 268
Po rozpatrzeniu wniosków, przeprowadzeniu rodzinnych wywiadów środowiskowych przez
pracowników socjalnych wydanych zostało 633 decyzji administracyjnych w zakresie:
- świadczeń rodzinnych        156 w tym odmownych   - 6
-świadczenia z funduszu alim.              20   w tym odmownych   - 0
-dodatków mieszkaniowych                    5 w tym odmownych    - 0
-świadczeń z pomocy społecznej        452  w tym odmownych   - 2

W 2020r.  od wydanych decyzji   odmownych   odwołała  się  1  osoba ze  świadczeń
rodzinnych  i  pomocy  społecznej  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w
Gdańsku. 

Ze świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych skorzystało w 2020 roku  średnio 234 rodzin,
którym przyznano i wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 1.309.327,52zł.
Ponadto   37 osobom opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i  rentowe na kwotę
131.637,21 zł. oraz  30  osobom  opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę
30.410,35zł. 

Świadczenia wychowawcze - 47 wniosków; informacji wydanych 47, decyzji odmownych
0 ;  wydano 3 informacje  przez  Wojewodę  Pomorskiego w ramach koordynacji.  Liczda
dzieci korzystających  ze  św.wychowawczego  to 634. Koszt  wypłaty  świadczenia
wychowawczego to 3.589.671,71 zł.

Świadczenia  rodzicielskie  –  wniosków  i  decyzji  przyznających  13  na  łączną  kwotę
169.184,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  pobierało średnio 20 rodziny wydatkowano na
ten  cel  158.460,00 zł. Kwota,  która  została  zwrócona  przez   przez  dłużników
alimentacyjnych w 2020 roku na poczet funduszu alimentacyjnego wyniosła 66.928,49
zł. 

Świadczenie "Dobry Start" wypłacono 436 dzieciom,koszt programu 135.170,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe przyznano 5 rodzinom i wypłacono kwotę 14.359,21 zł.

Świadczeniami  z pomocy społecznej w różnych formach objęto ogółem  –  148 rodziny
liczące 225 osób, w tym na:
-zasiłki stałe przyznano 41 osobom na łączną kwotę 176.749,00zł.
(31-samotnym i 10 -w rodzinie)
-zasiłki  okresowe  otrzymało  45  rodzin  na  łączną  kwotę  48.000,00 zł.  (dla  27  osób  z



tyt.bezrobocia, 5 osób z tyt. niepełnosprawności, 3 osoby z tyt.długotrwałej choroby)
-składki zdrowotne opłacono 33 osobom na kwotę  14.980,00zł.
- obiady w szkołach dla 33 uczniów (szkoła podstawowa i gimnazjalna, oraz przedszkole )
na kwotę 5472,00 zł w tym środki własne 1094zł., dotacja 4378 zł.
-  zasiłki celowe w naturze w postaci“ chleba  “   oraz zasiłki specjalne   przyznano 79
osobom na kwotę 129.932,00 zł

-Dom Pomocy Społecznej dla 4 osób wydano 86.573,00 zł.
-Schroniska dla bezdomnych  refundacja za 9 osób 41.558,00 zł.
   
Usługami opiekuńczymi objęto 17 osób, koszt wyniósł  99.024,00  zł.

Ośrodek prowadzi również od 2020 roku KARTĘ DUŻEJ RODZINY :
-wnioski zrealizowane 15
-liczba rodzin 15
-liczba osób w rodzinach 45
-liczba opiekunów 30
-liczba dzieci 15
-liczba wydanych kart .179-45
-liczba wydanych duplikatów 1

Kolonie dla dzieci z terenów wiejskich  10  dzieci w wieku od 8-16 lat w Okuninka  w
okresie od 20.08.2020 do  31.08.2020r.

NIEBIESKIE KARTY  PROWADZONE W 2020R. :
-uruchomienie procedury NK-16 
-zawiadomienie prokuratury lub policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się
( 207 kk)- 2
- zawiadomienie prokuratury lub policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem
przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej-0
-prowadzenie  rozmowy  interwencyjnej  z  osobą  nadużywającą  alkoholu  w  związku  ze
stosowaniem przez nią przemocy -
-motywoawanie  sprawcy  przemocy  do  udziału  w  oddziaływaniach  edukacyjno-
korekcyjnych dla osób stosujących przemoc- 16
-prowadzenie romowy z osobą doznającą przemocy w celu diagnozy jej sytuacji w rodzinie-
30
-motywowanie  dorosłych  ofiar  przemocy  do  zgłaszania  się  do  miejsc  specjalistycznej
pomocy-13
-powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka-1

Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto  22 rodzin liczących 84 osób  w rodzinach:
- interwencje pracowników socjalnych z pielęgniarką środowiskową w rodzinach,
-  podejmowanie  działań  w  rodzinach  w  przypadkach  występującego  problemu
alkoholowego i przemocy oraz problemów wychowawczych,małżeńskich,
- załatwianie spraw urzędowych dotyczących opłat mieszkaniowych,
- kierowanie do zespołu orzekającego celem określenia stopnia niepełnosprawności,
- udzielanie pomocy w załatwianiu spraw alimentacyjnych,
-pomoc w rozwiązywaniu spraw indywidualnych i urzędowych osób niepełnosprawnych,



-współpraca z pedagogiem szkolnym, dyrektorami szkół, kuratorami i policją 
celem ochrony praw dziecka,
- współpraca z jednostkami pomocy społecznej z innych gmin powiatu malborskiego,
- współpraca z lekarzem rodzinnym i  psychiatrą celem leczenia chorych,
-współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ,
Kuratorium Oświaty celem zapewnienia dzieciom wyjazdu na kolonie letnie,
-współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu,
- współpraca ze Stowarzyszeniem " Perspektywa" 
-współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku i Urzędem Gminy w Miłoradzu
sprawie prac społecznie użytecznych i projektów unijnych,
-współpraca   ze  szkołami  i  zespołem  szkolno-przedszkolnym  w  sprawie  dożywiania
uczniów i opieki nad dziećmi,
- współpraca z PFRON  celem poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych,
-współpraca  ze  Stowarzyszeniem  Dla  Bezdomnych  :„AGAPE”   Borowy  Młyn  w
zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym, oraz z Chrześcijnańskim Stowarzyszeniem
Dobroczynnym w Gdyni, 
- pomoc w załatwianiu formalności niezbędnych przy uzyskaniu stypendium dla uczniów,
dowodów osobistych, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych i innych.
-współpraca  z  Fundacją  PRZYSTAŃ-schronisko dla  osób bezdomnych celem uzyskania
wsparcia w formie żywności z Banku Żywności w Tczewie ( wydawanie       żywności)

Ośrodek współpracuje z   Fundacją PRZYSTAŃ oraz z  OSP  w Miłoradz,   Mątowy
Wielkie,  Kończewice  przy  realizacji   pomocy  żywnościowej  z  Programu  Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. PO PŻ przyczynia się  do ograniczenia ubóstwa poprzez
zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących  i realizację
działań  na rzecz włączenia społecznego. Ze wsparcia żywnościowego Banku Żywności w
Tczewie  skorzystały  rodziny  wielodzietne,  osoby  bezdomne,  osoby  bezrobotne,
niepełnosprawne, wychodzące z nałogów  i te które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
czy samotne. Wspiermy zarówno seniorów, dorosłych jak i dzieci.
Pomocą objęto   300 mieszkańców naszej gminy,  były to  takie produkty jak: makaron,
mąka, ryż,kasza, konserwy mięsne, pasztety, dżemy, buraczki, płatki, ciastka, olej, mleko,
konserwy  rybne,  słoiki  z  gotowym posiłkiem,  koncentrat  pomidorowy,  cukier,  powidła
śliwkowe.

GOPS  Miłoradz  współpracuje  z  Stowarzyszeniem  na  Rzecz  oparcia  społecznego  i
rozwoju  "  PERSPEKTYWA",  w  2020r.  był  on  partnerem  w  pozyskaniu  środków
finansowych  na  utworzenie,  remont,  doposażenie  pierwszej  w  powiecie  malborskim
placówki  Klubu Seniora  pod nazwą "Centrum Aktywności Seniora w Gminie Miłoradz".
Klub ten będzie przeznaczony dla 40  seniorów 60+ zarówno kobiet jak i mężczyzn. Celem
funkcjonowania  Klubu  Seniora  jest  zapewnienie  wsparcia  poprzez  umożliwienie
korzystania  z  dodatkowej  oferty  aktywiazacji  społeczności  w  tym  oferty:  edukacyjnej,
kulturalnej,  rekreacyjnej,  opiekuńczej  w  zależności  od  potrzeb  uczestników  oraz
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
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