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Sprawozdanie 
 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej 

za 2019 r. 

 

 
     Pomoc i wsparcie w gminie Tuczna z pomocy społecznej, w 2019 roku, uzyskało 254 

osób. 

Główne powody udzielenia pomocy to:  

 

- ubóstwo – 92 rodziny,  

- długotrwała lub ciężka choroba – 84 rodziny, 

- niepełnosprawność – 44 rodzin,  

- bezrobocie – 39 rodzin, 

- wielodzietność – 25 rodzin 

 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w gminie Tuczna w 2019 r. wyniosły w: 

- w ramach zadań zleconych – 144 619,00 zł, 

- w ramach zadań własnych – 333 493 zł. 

 

W ramach zadań zleconych dla 15 osób udzielono pomocy w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

W ramach zadań własnych: 

 

- dla 19 osób wypłacono zasiłki stałe w kwocie 114 805zł, 

- zasiłki okresowe dla 27 rodzin na kwotę 31 369zł, 

- pomoc w formie dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” dla 247 osób na kwotę 125 000zł, 

- usługi opiekuńcze dla 8 osób na kwotę 56 836zł, 

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 10 osób na kwotę 150 515zł, 

- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) – 

dla 2 rodzin na kwotę 6000zł, 

- zasiłki celowe i w naturze na zakup żywności, opału, leków, remonty mieszkań itp.– dla 44 

rodzin na kwotę 40 187zł, 

- utrzymanie Mieszkania Chronionego w Międzylesiu(4 osoby) w kwocie 4 371zł, 

- prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Tucznej, wydatki na działalność świetlicy 

wyniosły 18 682,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu 

rozwiązywania problemów alkoholowych Głównym celem działalności Świetlicy 

Środowiskowej w Tucznej jest zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego od zajęć 

szkolnych. Zajęcia w Świetlicy odbywają się przez 5 dni w tygodniu. W zajęciach 

uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzież pochodzi z różnych 

rodzin, nie ma podziału na biedniejszych i bardziej zamożnych, dzięki czemu wszyscy czują 
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się bardzo dobrze. W 2019 r. w zajęciach Świetlicy uczestniczyło średnio 15-cioro dzieci i 

młodzieży. Świetlica Środowiskowa prowadziła działalność: 

* edukacyjną: 

- pomoc w odrabianiu lekcji 

- gry i zabawy świetlicowe rozwijające myślenie logiczne 

- gry i zabawy ruchowe rozwijające aktywność fizyczną 

- zajęcia plastyczne 

- zajęcia kulinarne 

- zajęcia artystyczne 

*profilaktyczną: 

- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków (dopalaczy) i nikotyny 

- ćwiczenia umiejętności odmawiania i radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i 

przymuszania 

- nauka techniki rozładowywania stresu 

- wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego 

- trening mediacji konfliktów 

*wychowawczą: 

- nauka zasad zachowania się w różnych sytuacjach 

- aktywizowanie wychowanków do udziału w konkursach zawodach szkolnych i 

pozaszkolnych 

- organizowanie imprez okolicznościowych dla wychowanków i ich rodzin 

- nauka współdziałania w grupie 

* opiekuńczą i współpraca z rodziną 

- rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci dotyczące właściwego modelu wychowania, 

spraw bieżących 

- systematyczne dożywianie dzieci i młodzieży. 

 

W 2019 r. pracownicy socjalni załatwili 1967 indywidualnych spraw osób korzystających z 

pomocy społecznej, w tym wnioskowali o świadczenia finansowe i niefinansowe z pomocy 

społecznej, udzielali porad indywidualnych w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych 

osób zgłaszających się o pomoc, często byli mediatorami w rodzinach, w których 

występowały konflikty, pomagali w załatwianiu spraw urzędowych, pośredniczyli w 

umawianiu wizyt lekarskich, wyjeżdżali z podopiecznymi do lekarzy specjalistów, na komisję 

lekarską itp. 

 

 Oprócz zadań pomocy społecznej GOPS realizował postanowienia: 

 

- Ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

- Ustawy o świadczeniach opiekuńczych 

- ustawy o świadczeniach wychowawczych tzw. 500 plus, 

- Ustawy Dobry Start, 

- Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

- Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

- Ustawy oświatowej w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, 

- Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

- Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- Ustawy Karta Dużej Rodziny 

- Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
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Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego w 2019 roku wyniosła 

188. Świadczenie wychowawcze wypłacono na kwotę 2 389 323,00 zł. 

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w 

2019 roku wyniosła 133. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 

592 980, 65 zł. 

Ze świadczeń opiekuńczych wypłacono: 

 zasiłek pielęgnacyjny ogółem w kwocie 116 654,00 zł, 

 Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 235 602,00 zł, 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 46 128,00 zł, 

 Świadczenia opiekuńcze ogółem – zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy – w kwocie 398 384,00 zł. 

 

W 2019 roku ze świadczenia alimentacyjnego skorzystało 17 osób, liczba tych osób 

systematycznie maleje (w 2014 roku było to 50 osób). Koszt wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wyniósł 86 400,00 zł i również zmalał w porównaniu 

do lat poprzednich (w 2014 roku kwota ta stanowiła 244 809,00 zł). 

W ubiegłym roku GOPS opłacał koszty pobytu jednej osoby w schronisku dla osób 

bezdomnych.  

W 2019 roku w gminie Tuczna funkcjonował ( i nadal funkcjonuje) Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Międzylesiu o liczbie miejsc 40, GOPS kierował osoby chore i 

niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi do śds. Pracownicy socjalni GOPS 

przygotowywali dokumenty do wydania decyzji kierującej do śds tj. przeprowadzali wywiady 

środowiskowe, ustalali sytuację materialną i zdrowotną tych osób. 

Z innych ośrodków wsparcia w 2019 roku w gminie Tuczna funkcjonowało mieszkanie 

chronione, w którym mieszkały 4 niepełnosprawne osoby. Roczny koszt prowadzenia 

mieszkania chronionego wyniósł 4 371,00 zł. 

Z jednostek specjalistycznego poradnictwa w 2019 roku w gminie Tuczna działał Punkt 

Poradnictwa dla osób dotkniętych alkoholizmem i przemocą. Roczny koszt prowadzenia i 

utrzymania placówki wyniósł 1800,00 zł. 

Na terenie gminy Tuczna w 2019 roku funkcjonowała placówka wsparcia dziennego – 

świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży dysponująca 15 miejscami. W świetlicy 

zatrudniona jest 1 osoba na umowę zlecenie na stanowisku młodszy wychowawca. W 2019 

roku ze wsparcia świetlicy korzystało średnio 15 dzieci. Roczny koszt utrzymania tej 

placówki wyniósł 18 682,00 zł. 

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku składała się z 4 osób zatrudnionych na 

umowę o pracę i 9 osób zatrudnionych na umowę zlecenie (opiekunowie osób starszych i 

niepełnosprawnych, młodszy wychowawca w świetlicy środowiskowej). 

 

 W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej, podobnie jak w latach poprzednich, był 

realizatorem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii. Współpracował z organizacjami pozarządowymi tj.: 

Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, Stowarzyszeniem „Wspólny 

Świat” w Białej Podlaskiej, Fundacją Bank Żywności w Lublinie. Z darów żywnościowych 

otrzymanych za pośrednictwem PKPS skorzystało 300 osób. Podopiecznym przekazano 

łącznie 10 ton 713 kg żywności. 

 

 Dary żywnościowe za pośrednictwem Fundacji Bank Żywności w Lublinie otrzymały 443 

osoby.  Podopiecznym przekazano 12 ton 324,16 kg żywności 

W roku sprawozdawczym Gmina Tuczna uczestniczyła w realizacji wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – koszt programu wyniósł125 000,00 zł, 
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którym objęto 207 osób oraz w realizacji rządowego programu pn. „Program asystent rodziny 

i koordynator pieczy zastępczej” na łączną kwotę 9 902,45 zł, który objął 7 rodzin. 

W ramach Akcji „Wypoczynek letni” 7 dzieci z gminy Tuczna wyjechało na kolonie 

letnie nad polskie morze, organizatorem kolonii było Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

GOPS realizował również Rządowy Program Karta Dużej Rodziny. W 2019 r. 

rozpatrzono 65 wniosków o wydanie KDR. Wydano 153 Karty Dużej Rodziny. 

Realizując Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyły się 

cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Tucznej. Pomocą Zespołu objęto 41 osób, 

utworzono 40 grupy robocze, odbyły się 40 posiedzenia grup roboczych. Sporządzono 33 

Niebieskie Karty w rodzinach z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie.  

Sytuację rodzin, w których istnieje podejrzenie, że dochodzi do przemocy w rodzinie, 

monitorują pracownicy socjalni współdziałając w tym zakresie z dzielnicowym Komisariatu 

Policji w Wisznicach, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu rodziny te są odwiedzane lub 

wzywane na rozmowę do siedziby GOPS Tuczna. 

 

Jak wcześnie wspomniałam, GOPS realizuje Gminny Programu ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Narkomanii finansowane ze środków finansowych z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.W 2019 r. wpływy z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 34 419,00 zł. W ramach realizacji 

obydwu programów realizowane były działania edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży 

i ich rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych itp. w formie warsztatów profilaktycznych przeprowadzonych w Szkole 

Podstawowej w Tucznej. Sfinansowana była również działalność świetlicy środowiskowej, 

działalność punktu poradnictwa dla dotkniętych alkoholizmem i przemocą oraz 

dofinansowano działalność Stowarzyszenia Klub Abstynenta Krokus w Białej Podlaskiej. 

 

PRACA SOCJALNA 

 

 Pracownicy socjalni systematycznie realizują szeroko rozumianą pracę socjalną, która 

ma na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym. Na bieżąco 

rozpoznawane są potrzeby mieszkańców i udzielana pomoc zgodna z możliwościami 

Ośrodka. Podejmowana jest także współpraca z innymi organizacjami społecznymi i 

pozarządowymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracownicy 

socjalni udzielają osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im 

świadczeniach i dostępnych formach pomocy. 

 Pracownicy udzielają licznych porad i wskazówek w zakresie codziennego 

funkcjonowania, w tym zdrowego odżywiania, korzystania z pomocy medycznej. 

Rozeznawanie potrzeb mieszkańców i ustalanie planu pomocy odbywa się podczas 

przeprowadzania wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, które stanowią 

również podstawę do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy. 

 Pracownicy nie pozostają również obojętni wobec osób uzależnionych od alkoholu – 

takie osoby na bieżąco motywowane są do podjęcia leczenia odwykowego. Żadna ze 

zgłaszających się osób nie pozostawała bez pomocy, która udzielana była stosownie do 

możliwości finansowych i prawnych Ośrodka. 
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P O T R Z E B Y 

 

 Analiza realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej zadań 

przedstawionych w sprawozdaniu za 2019 rok pozwala określić najpilniejsze potrzeby w 

zakresie pomocy społecznej. 

 Wymienić należy potrzebę kontynuowania działalności Punktu Poradnictwa dla rodzin 

dotkniętych alkoholizmem i przemocą, kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem Klub 

Abstynenta Krokus w Białej Podlaskiej oferującym prowadzenie programów terapeutycznych 

i korekcyjno-edukacyjnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zapewniającym 

bezpłatne poradnictwo psychologiczne oraz bezpłatny dostęp do poradnictwa prawnego dla 

klientów pomocy społecznej. 

 Podkreślić należy problemy związane z zatrudnieniem osób na stanowisku pracownika 

socjalnego. Wynika to z trudnego charakteru pracy jak również z niskich płac tej grupy 

zawodowej. 

 W związku z obserwowaniem zjawiska starzenia się społeczeństwa, ważną potrzebą 

jest rozwój wsparcia w formie usług opiekuńczych, których celem jest zapewnienie pomocy 

osobom uzależnionym, jak również, jak najdłuższe utrzymanie tych osób w środowisku 

zamieszkania z uwagi na bardzo wysokie koszty ponoszone przez gminę za pobyt w DPS.  


