
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W CZERWIONCE – LESZCZYNACH ZA ROK 2004 

ORAZ POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
  
  
        W roku 2004 z róŜnych form pomocy materialnej i usługowej skorzystały 1.243 rodziny 
liczące łącznie 3.668 osób na łączną kwotę 2.149.702,-zł, z czego: 
• zadania zlecone gminy – 190 osób/ rodzin liczących 601 osób na łączna kwotę 440.002,-zł 
• zadania własne gminy – 1.189 osób/ rodzin liczących 3.503 osób na łączną kwotę 
1.709.700,-zł, w tym: 

-         środki własne gminy – 1.433.187,-zł 
-         dotacja Wojewody na dofinansowanie posiłków uczniów – 27.951,-zł 
-         dotacja Wojewody na dofinansowanie zasiłków okresowych – 244.556,-zł 
-         pomoc finansowa z  Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie 

obiadów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR- 4.006,-zł 
  
W ramach zadań zleconych przyznano następującą pomoc: 

-         zasiłek stały (wypłacany do 30.04.2004r) – 47 matek – 84.018,-zł 
-         zasiłek stały wyrównawczy (od 1.05.2004r. zasiłek stały)- 215.446,-zł 
-         zasiłek okresowy gwarantowany (wypłacany do 30.04.2004) – 16 matek –22.479,-zł 
-         zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa (wypłacany do 30.04.2004) –31 matek- 

47.191 
-         zasiłki rodzinne (wypłacane do 30.04.2004)- 43 osoby – 8.223,-zł 
-         zasiłki pielęgnacyjne (wypłacane do 30.04.2004) – 22 osoby – 11.155,-zł 
-         opłata składek na ubezpieczenie  emerytalno- rentowe – 59 osób – 34.054,-zł 
-         opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – 96 osób – 17.436,-zł 

  
W ramach zadań własnych gminy: 

-         zasiłki okresowe – 701 osób – 505.183,-zł 
-         zapewnienie schronienia – 7 osób – 15.617,-zł 
-         posiłki dla dzieci – 778 dzieci – 236.654,-zł 
-         posiłki dla pozostałych osób – 104 osoby – 38.118,-zł 
-         usługi opiekuńcze – 44 osoby – 92.926,-zł 
-         sprawienie pogrzebu – 1 osoba – 2.241,-zł 
-         zasiłki celowe z powodu zdarzenia losowego – 5 rodzin – 2.360,-zł 
-         zasiłki celowe w naturze – 1.236 osób – 813. 

w tym : 
-         na zakup Ŝywności – 485.933,-zł 
-         na zakup odzieŜy – 35.180,-zł 
-         na zakup lekarstw – 8.445,-zł 
-         na remont mieszkania – 12.170,-zł 
-         na zakup opału – 158.560,-zł 
-         na opłatę przedszkola – 42.496,-zł 
-         zasiłki celowe specjalne – 25.699,-zł 
-         na inne potrzeby – 45.118,-zł 

  
         W dalszym ciągu głównym powodem zgłaszania się o pomoc społeczną jest bezrobocie 
i związane z tym ubóstwo. Na dzień 31.12.2004r. w Rejonowym Urzędzie Pracy było 
zarejestrowanych 2113 bezrobotnych, czyli mniej niŜ w latach poprzednich (2003r. – 2384, 



2002r. – 2211). Z pomocy z powodu bezrobocia w roku 2004 skorzystało 824 rodzin 
liczących łącznie 2.466 osób. W tut. Ośrodku były prowadzone zajęcia z bezrobotnymi, 
mające na celu pomoc w znalezieniu się na obecnym rynku pracy. Ponadto Ośrodek 
przystąpił jako partner wraz z Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej i innymi partnerami 
do realizacji w ramach programu EQUAL projektu „Odziedzicz pracę”. Projekt ten jest 
skierowany do osób z rodzi ci najmniej z dwupokoleniowym bezrobociem lub zagroŜonych 
taka sytuacją. Wstępnie wytypowano około 50 osób – przyszłych beneficjentów. 
Ponadto pomoc była przyznawana z następujących powodów: 

-         długotrwała lub cięŜka choroba – 398 rodzin liczących 1.234 osób 
-         alkoholizm – 199 rodzin liczących 341 osób 
-         niepełnosprawność – 128 rodzin liczących 381 osób 
-         bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego- 108 rodzin liczących 425 osób 
-         trudności w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego – 24 rodziny 

liczące 34 osoby 
-         sytuacja kryzysowa – 12 rodzin liczących 41 osób 
-         przemoc w rodzinie – 9 rodzin liczących 32 osoby 

  
       W przypadku wszelkich dysfunkcji czy nawet patologii najbardziej poszkodowane są 
dzieci. Dlatego zasadnym było podjęcie czynności zmierzających do uruchomienia placówki 
– opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej w dzielnicy 
Leszczyny. Wprawdzie świetlicę uruchomiono dopiero w początkach bieŜącego roku, ale  
w roku 2004 miały miejsce działania przygotowawcze, tzn. Gmina przeprowadziła remont 
pomieszczeń, ale takŜe zakupiono potrzebne wyposaŜenie. Główne środki finansowe, 
 w wysokości 62.589,-zł (oprócz środków wydatkowanych przez Urząd Gminy i Miasta) 
pochodziły z funduszu przeciwalkoholowego. Ponadto Wojewoda, w wyniku opracowania 
projektu na ogłoszony konkurs, przyznał Gminie 20.000,-zł na wyposaŜenie placówki. 
Uzupełnieniem były komputery (jednostki centralne) otrzymane w formie darowizny od 
Związku MłodzieŜy Mniejszości Niemieckiej ( Koło – Rybnik). 
        Dzieci z niezamoŜnych rodzin miały równieŜ moŜliwość wyjechać na bezpłatne kolonie 
organizowane przez Kuratorium Oświaty (wysłano 20 dzieci, w tym 6 do Ustki i 14 do 
Pająka) oraz obóz harcerski (wytypowano 30 dzieci – wyjazd opłacono z funduszu 
przeciwalkoholowego). W ramach pomocy rodzinom byłych pracowników PGR na kolonie 
do Borowian pojechało 4 dzieci. 
       W ramach wypoczynku śródrocznego częściowo opłacono wyjazd na zieloną szkołę dla 
12 dzieci. Dopłaty te były sfinansowane ze środka specjalnego utworzonego z darowizny  
w wysokości 2.000,-zł otrzymanej od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – PoŜyczkowej 
Ziemi Rybnickiej. 
        Pomoc otrzymały równieŜ dzieci niepełnosprawne. Dla 25 dzieci opłacono rehabilitację  
w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku na łączną kwotę 9.427,-zł. 
       RównieŜ z myślą o dzieciach była zorganizowana wspólnie z ZHP i StraŜą Miejską 
zbiórka słodyczy i zabawek w grudniu 2004r. (czwarty rok z rzędu ). Pozwoliło 
 to przygotować paczki i obdarzyć nimi 114 dzieci z najuboŜszych rodzin. Po raz pierwszy  
do akcji włączyli się przedszkolacy. Dzieci z Przedszkola nr 6 w dzielnicy Czerwionka 
osobiście, całą grupą przyniosły dary na miejsce zbiórki. 
        W okresie przedświątecznym otrzymaliśmy równieŜ 556 kg ryŜu i 500 kg mleka  
w proszku. Większość rozdysponowano w grudniu, a resztę z początkiem br. Produkty  
te pochodziły z pomocy unijnej w ramach programu PAED, a otrzymaliśmy tę pomoc  
za pośrednictwem PCK w Raciborzu. 
       W dniu 23 grudnia zorganizowano wigilię dla samotnych, na co wydatkowano 4.677,-zł.  



W spotkaniu tym wzięło udział 113 osób. Tradycyjnie PCK – Zarząd w Rybniku przygotował 
dla części uczestników 80 paczek ze słodyczami (dla pozostałych uczestników paczki 
sfinansowała Gmina). Swój udział włoŜyła równieŜ młodzieŜ z Gimnazjum nr 1, a dokładniej 
chór, który odśpiewał kilkanaście kolęd. 
      W ciągu roku pośredniczono w przyjmowaniu i rozdysponowaniu uŜywanej odzieŜy 
 i innego sprzętu. 
Kontynuowano równieŜ odwiedziny sędziwych jubilatów. Z tej okazji z Ŝyczeniami 
odwiedzono 16 – tu dziewięćdziesięciolatków, 5-ciu dziewięćdziesięciopięciolatków, a takŜe 
jedną 102- latkę. 
        Głównym zadaniem pracowników socjalnych jest doprowadzenie do usamodzielnienia 
się klientów pomocy społecznej w tych przypadkach, gdzie jest to moŜliwe. Głównym 
narzędziem uzyskania takiej sytuacji jest praca socjalna. W roku 2004r. z pracy socjalnej  
w róŜnym zakresie skorzystało 1.437 rodzin. Na pewno ta forma pomocy jest jeszcze 
niewystarczająca. Poprawę w tym względzie spowodowałoby zatrudnienie pracowników 
socjalnych zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym w ustawie o pomocy społecznej, czyli  
1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców. 
       Potrzeby w zakresie pomocy społecznej w najbliŜszych latach nie będą małe. Oprócz 
zapewnienia środków finansowych na odpowiednim poziomie, wskazane byłoby 
uruchomienie sieci placówek wsparcia, które czyniłyby pracę socjalną bardziej skuteczną. 
Doświadczenia z funkcjonowania świetlicy środowiskowej z pierwszych miesięcy jej 
działania wskazują, Ŝe placówki takie są potrzebne w kaŜdej dzielnicy, a zwłaszcza 
 w pierwszej kolejności w Czerwionce. Brak jest takŜe schronienia dla matek z dziećmi  
i samotnych kobiet. DuŜa liczba osób korzystających z pomocy i mających problemy 
alkoholowe wskazuje na to, Ŝe  nie do końca jest jeszcze rozwiązana sprawa pomocy tym 
osobom, przy czy mama na myśli terapię odwykową. UwaŜam, Ŝe są to sprawy najbardziej 
pilne do załatwienia na najbliŜszy okres czasu z zakresu pomocy społecznej. 
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