str. 18 Nasze Jutro
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Włoszakowicach jest budżetową
jednostką organizacyjną utworzoną
na podstawie Uchwały Nr XI/53/90
Gminnej Rady Narodowej we Włoszakowicach z dnia 26 kwietnia 1990 r.
GOPS realizuje zadania z zakresu
pomocy społecznej dla mieszkańców
Gminy, poprzez m.in. analizę i ocenę
zjawisk rodzących zapotrzebowania
na świadczenia pomocy społecznej,
ustalanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej oraz przyznawanie i
wypłacanie przewidzianych ustawą
świadczeń.
Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest ze środków budżetu Gminy,
przekazywanych przez Radę Gminy,
oraz dotacji na zadania zlecone przekazywanych z budżetu państwa przez
Wojewodę. Podlega kontroli Rady
Gminy poprzez komisję rewizyjną
RG i poprzez wójta, który jednocześnie jest przełożonym służbowym dla
kierownika jednostki.
Kierownikiem jednostki do dnia
31.05.2010 była Anna Nowak. Na
skutek jej rezygnacji decyzją Wójta
Gminy z dniem 01.06.2010 funkcję
kierownika GOPS powierzono Elżbiecie Guć. Anna Nowak objęła funkcję starszego pracownika socjalnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zatrudnia także starszego specjalistę
pracy socjalnej Sylwię Jankowiak
oraz od dnia 25.05.2010 r. referenta
ds. świadczeń rodzinnych Elżbietę
Stasińską. Na stanowisku księgowej
do dnia 11.10.2009 r. pracowała Elżbieta Pitrowska, a od dnia 15.10.2009
r. prowadzenie obsługi finansowoksięgowej powierzono Sebastianowi
Marcinkowskiemu.
Rokrocznie z pomocy społecznej korzysta w naszej gminie około 200 rodzin: w 2007 – 226 rodzin (626 osób),
w 2008 222 rodziny (568 osób), w
2009 – 199 rodzin (474 osoby). Najczęściej udzielana pomoc to zasiłki
celowe na konkretny cel (żywność,
leki, opał), zasiłki okresowe, pomoc
rzeczowa w postaci opału oraz dożywianie. Najczęstsze powody przyznania takich zasiłków to: długotrwała i
ciężka choroba, niepełnosprawność,

bezrobocie, ubóstwo i bezradność w
sprawach opiekuńczo – wychowawczych.
W ramach świadczeń z pomocy społecznej wystawianych jest ok. 420
decyzji przyznających zasiłki. OPS
wypłaca również zasiłki mieszkaniowe oraz świadczenia rodzinne wraz
z dodatkami, zasiłki i świadczenia
pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka. W okresie zasiłkowym 2006/2007 ze świadczeń
gwarantowanych ustawą o świadczeniach rodzinnych skorzystały 794
rodziny, zasiłki pielęgnacyjne pobrało
147 osób, świadczenia pielęgnacyjne
otrzymało 17 osób, z tytułu urodzenia się dziecka skorzystało 70 osób.
W okresie zasiłkowym 2007/2008
ze świadczeń rodzinnych skorzystały
763 rodziny, zasiłki pielęgnacyjne pobierało 175 osób, świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 18 osób, z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka skorzystało 66 osób. W
roku 2009 wnioski na świadczenia rodzinne złożyły 994 osoby, z tego 102
decyzje wydano odmowne. Przyznano następujące świadczenia: zasiłki
rodzinne – 15.179 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych – 7.779,
2.392 świadczenia z tytułu zasiłków
pielęgnacyjnych, 208 świadczeń pielęgnacyjnych, 116 jednorazowych
zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.
Pod koniec 2007 roku Gmina Włoszakowice podpisała z Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu umowę
na realizację programu „Uczeń na
wsi”. Program ma na celu pomoc finansową niepełnosprawnym uczniom
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Realizację
programu w imieniu Gminy prowadzi
GOPS.
OPS realizuje również ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W strukturach GOPS działa Gminne
Centrum Kształcenia Praktycznego.
GCKP zajmuje się przede wszystkim
organizacją szkoleń i wyjazdów szkoleniowych dotyczących w głównej

mierze działalności rolniczej i ogrodniczej. W latach 2007 – 2010 zorganizowano wiele wyjazdów szkoleniowych powtarzających się cyklicznie
w każdym roku. Np.: wyjazd do Poznania na Targi Budowlane Budma,
udział w międzynarodowych targach
„Ferma Bydła i Salon Wozów Paszowych”, wyjazd na Forum Pszczelarskie do Sielinka, wyjazd szkoleniowy rolników na targi „Ferma Świń
i Drobiu” do Poznania, wyjazd do
Skaryszewa na Międzynarodowe
Targi Końskie, wyjazd szkoleniowy
na Wielkopolskie Targi Rolnicze do
Sielinka, wyjazd na Międzynarodowe
Targi Farma do Poznania, wyjazd na
Dolnośląskie Targi Wina i Miodu w
Przemkowie, wyjazd na Targi Home
Dector do Poznania, na Międzynarodową Wystawę Agro Show do Bednar, spotkanie na temat wykorzystania
funduszy unijnych w ramach PROW
2007-2013, szkolenie dla hodowców
koni, wyjazd szkoleniowy na Targi
Ogrodnicze GARDENIA do Poznania. W tym okresie zorganizowano też
szkolenie na temat szkód łowieckich
i uzyskiwania z tego tytułu odszkodowań, wykład na temat nowości w
technologii produkcji rolniczej oraz
pozyskiwania środków finansowych
ze źródeł krajowych i unijnych, szkolenie na temat ubezpieczeń w rolnictwie, szkolenie dla rolników na temat
„Energia odnawialna oraz gospodarowanie rolnicze na obszarach prawnie
chronionych” oraz kursy gotowania
w pracowni kuchennej w Krzycku
Wielkim.
Większość zorganizowanych szkoleń
to szkolenia wyjazdowe. Cieszą się
one największym zainteresowaniem
wśród mieszkańców Gminy, łączą
bowiem aspekt edukacyjny z relaksacyjnym.
Pracownicy OPS uczestniczą w szeregu spotkań organizowanych przez
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów we Włoszakowicach,
Klub „Złotej Jesieni” w Bukówcu
Górnym, Klub Seniora w Jezierzycach Kościelnych, Klub Seniora w
Sądzi, Radę Sołecka w Krzycku Wielkim (Dzień Babci i Dziadka, Dzień

