
BILANS POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Materiał przygotowany do przedstawienia podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej 

w Ostródzie w dniu 17 maja 2017 r. 

  

Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ustawowym 
obowiązkiem kierownika ośrodka pomocy społecznej, wynikającym z art. 110 ust. 9 
ustawy o pomocy  społecznej.   

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ocena, 
prowadzona na bieżąco przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który gromadzi dane 
dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców korzystających  
z pomocy, a także analizy zasobów gminy w sferze socjalnej (kadrowych  
i instytucjonalnych) Należy zapewnić finansowanie świadczeń pomocy społecznej  
z zakresu zadań własnych o charakterze obowiązkowym dotyczących: zapewniania 
posiłku; wypłacania zasiłków okresowych; wypłacania zasiłków celowych; 
organizowania usług opiekuńczych (w tym usług specjalistycznych) z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi; 
sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.  

Stopniowo zwiększa się w strukturze demograficznej udział osób starszych, co 
wymaga  zintensyfikowania działań w zakresie pomocy i wsparcia dla tej kategorii 
wiekowej. Starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca liczba osób  
z niepełnosprawnościami, często też opiekuńcza niewydolność rodzin wobec 
dorosłych osób niesamodzielnych, wymaga wysokich nakładów finansowych na 
zapewnienie im opieki całodobowego lub dziennego wsparcia.  

Zwiększa się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wydatki 
związane z realizacją tego zadania przez gminę. Usługi opiekuńcze świadczone  
w miejscu zamieszkania są nadal tańszą formą wsparcia osób wymagających opieki 
aniżeli usługi świadczone w domach pomocy społecznej. W celu umożliwienia 
osobom wymagającym opieki pozostania jak najdłużej  w miejscu zamieszkania, 
nadal należy rozwijać usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, podnosić ich 
jakość i jak najbardziej dopasowywać do potrzeb odbiorców.  

Także odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt mieszkańców w DPS stale 
wzrasta, co bardzo obciąża budżety gminy. Opłacenie pobytu mieszkańca w DPS 
jest droższą formą wsparcia niż realizacja usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania.  

Zauważalny jest także wzrost liczby rodzin, których członkowie (w tym dzieci) 
długotrwale chorują lub są osobami z niepełnosprawnościami.  Wskazane jest 
zabezpieczenie środków na usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, 
choroby i innych przyczyn wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych oraz opiekę higieniczną czy zaleconą przez lekarza pielęgnację.  

Jednym z zadań, które należy wdrożyć jest „Asystent osoby 
niepełnosprawnej”, jako forma i usługa specjalistyczna w rehabilitacji społeczno-
zawodowej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami. 

Z uwagi na znaczne obciążenie opiekunów osób niesamodzielnych należy 
propagować tworzenie instytucji opieki „wytchnienie”, które pomogłyby odciążyć 
opiekunów.  

 



Istnieje też potrzeba rozwoju budownictwa komunalnego, socjalnego lub 
adaptacji istniejących pomieszczeń w zasobie gminy na pomieszczenia mieszkalne, 
w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. Osoby 
eksmitowane z lokali komunalnych automatycznie stają się osobami bezdomnymi, 
zmieniają swój status na osobę bezdomną, której gmina nadal ma obowiązek 
zapewnić schronienie. Zapewnienie tymczasowego pomieszczenia, miejsca  
w noclegowni, schronisku lub innej placówce, to zadanie własne gminy, a miesięczny 
koszt pobytu wynosi ok 700 zł. Jednym z kierunków powinno być stworzenie 
„Strategii rozwoju budownictwa socjalnego, treningowego i komunalnego w Gminie 
Miejskiej Ostróda”. 

Istnieje też konieczność rozszerzenia zakresu pracy z rodzinami dotkniętymi 
przemocą domową o specjalistyczne poradnictwo, tworzenie grup 
samopomocowych, uruchomienie szkół dla rodziców, organizowanie szkoleń  
i warsztatów związanych z funkcjonowaniem rodziny i prowadzeniem gospodarstwa 
domowego.  

Niezbędna jest stała ewaluacja pracy kadry pomocy społecznej oraz 
profesjonalne i specjalistyczne szkolenia.  

Należy rozważyć zwiększenie liczby asystentów rodziny, a co za tym idzie 
zwiększenia środków finansowych na działalność asystenta rodziny jako skutecznej 
formy wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.  
Mimo, iż instytucja asystenta rodziny jest względnie nowa, to jednak potrzeby w tym 
zakresie są bardzo duże. Prognozy dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy 
społecznej z uwagi na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
potrzeby ochrony macierzyństwa, wielodzietności oraz przemocy w rodzinie, mówią  
o wzroście liczby takich rodzin. 

Pojawia się też konieczność stworzenia systemu bezpieczeństwa dla 
pracowników socjalnych mających kontakt z trudnym klientem i zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa przy wykonywaniu indywidualnych zadań przez pracowników. Ciągle 
wzrasta liczba przypadków agresji słownej oraz aktów przemocy fizycznej wobec 
pracowników socjalnych. Coraz częściej media nagłaśniają nadużycia klientów 
pomocy społecznej i poszczególne akty przemocy werbalnej i pozawerbalnej wobec 
pracowników ośrodka pomocy. Jednym z elementów zwiększających 
bezpieczeństwo pracowników jest zainstalowanie stałego monitoringu w obiekcie 
MOPS Ostróda. 

Nowe zadania i zmieniające się regulacje prawne są dla wszystkich 
pracowników dużym wyzwaniem. Ciągła nowelizacja ustaw nie stanowi stabilnej 
podstawy prawnej, utrudniając jednocześnie należyte wykonywanie zadań.  
Zbyt niskie koszty obsługi nowych zadań powodują obciążenie dotychczasowych 
pracowników. Istnieje potrzeba zatrudniania dodatkowych pracowników. Do realizacji 
bieżących zadań brakuje specjalistów (np. informatyków).  

Istnieje konieczność wymiany sprzętu komputerowego, dostosowanego do 
aktualnych rozwiązań. O ile w przypadku nowych zadań zleconych (świadczenie 
wychowawcze) istniała możliwość zakupu sprzętu odpowiedniej jakości, o tyle przy 
realizacji innych zadań istnieje konieczność ciągłej modernizacji. Już w chwili 
obecnej zachodzi proces pełnej informatyzacji, w tym przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych w formie elektronicznej oraz składanie wniosków przez systemy 
teleinformatyczne.   

 
 



Aby zapewnić sprawną realizację zadań pomocy społecznej istnieje potrzeba 
zatrudnienia dodatkowych pracowników do realizacji zadań nie związanych  
z ustawową działalnością ośrodka. Dla przykładu, wprowadzenie nowego programu 
„rodzina 500+”, który jest finansowany ze środków budżetu państwa, spowodowało 
jednak konieczność dużego zaangażowania innych pracowników Ośrodka (działu 
finansowego, Sekretariatu, osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość, 
pracowników socjalnych oraz osoby odpowiedzialnej za informatykę), których nie 
zawsze można w potrzebnym zakresie sfinansować ze środków tego programu - 
bowiem nie są wprost zatrudnieni do obsługi programu. Taka sytuacja ma miejsce 
praktycznie w przypadku każdego nowego zadania, szczególnie zleconego.  

Jako bardzo znaczące Ośrodek wskazuje także: 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez odbudowywanie 
umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról 
społecznych; 

 poszerzenie działań zmierzających do reintegracji rodzin (szczególnie  
w odniesieniu do rodzin, których dzieci przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej); 

 poszerzenie działań wspierających i oferty dla osób bezdomnych 
przebywających na naszym terenie; 

 wspieranie rodziny w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju 
dzieci  i młodzieży, w  szczególności w sytuacjach zagrożenia przemocą; 

 podejmowanie współpracy w zakresie realizacji projektów systemowych 
skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych; 

- kontynuacja porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczącym prac 
społecznie użytecznych dla klientów Ośrodka. 

Zadania te powinny być wspierane działaniami z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach 
Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne. 

Z uwagi na wzrost liczby realizowanych zadań istnieje też konieczność 
zwiększenia powierzchni użytkowej o dodatkowe pomieszczenia. 

Modernizacji wymaga też obiekt MOPS Ostróda – wymiana poszycia 
dachowego oraz osuszenie piwnic. 

 

 

 

 

 

 


