
Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Opatów 
na lata 2016 – 2021 za 2020  rok 

 
                                                                                        
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie przekazuje sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności 

Lokalnej dla Gminy Opatów na lata 2016 – 2021 za 2020 rok. Program przyjęty do realizacji Uchwałą 

Nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu 

Aktywności Lokalnej dla Gminy Opatów na lata 2016 – 2021. 

 

Celem Programu Aktywności Lokalnej jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie 

poczucia przynależności do danego miejsca oraz uruchamianie na nowo zbiorowych strategii do pomagania 

ludziom w pomaganiu sobie samym. Program Aktywności Lokalnej kierowany jest w szczególności do osób, 

grup wykluczonych społecznie jak i zagrożonych tym zjawiskiem społecznym we wszystkich obszarach życia 

społecznego w tym do osób starszych.  

 

Na koniec 2020r. gminę Opatów zamieszkiwało 11623 osób. Liczba kobiet w Gminie Opatów 

wynosiła 6005 i spadła o 85, liczba mężczyzn wynosiła 5618 i spadła o 71. Teren Gminy (miasto i 28 sołectw)  

jest regionem typowo rolniczym o niskim poziomie urbanizacji, niskich standardach poziomu życia 

spowodowanym wysokim bezrobociem, które obok ubóstwa, jest dominującym problemem i powodem 

przyznawania pomocy świadczeniobiorcom pomocy społecznej. Wg. danych statystycznych bezrobocie w 

powiecie opatowskim na 31.12.2020r. wynosiło 13,4%, przy poziomie bezrobocia w województwie 

świętokrzyskim w wys. 8,5% i w kraju 6,2 %.  Na koniec 2020r. liczba osób zarejestrowanych w PUP Opatów z 

terenu gminy Opatów wynosiła 709 osoby,  w tym  329 kobiet i 73 osoby z prawem do zasiłku. Liczba osób 

długotrwale bezrobotnych wynosiła 425. PUP w Opatowie skierował do swoich klientów ofertę różnych form 

aktywizacji zawodowej m. in. staże, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne.   

W 2020r. z terenu Gminy Opatów 471 osób zostało skierowanych na staże, 35 osób do prac interwencyjnych, 

252 osoby brały udział w zatrudnieniu w ramach robót publicznych, a 37 osób bezrobotnych zostało 

przeszkolonych.  

Urząd Miasta i Gminy Opatów zorganizował staże dla 15 osób w tym dla 14 osób finansowane ze środków 

PUP  w Opatowie i dla 1 osoby w ramach innych środków/projektów. Utworzono 1 miejsce pracy  w ramach 

robót publicznych.     

 

Z pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w 2020r. skorzystało 221 rodzin (430 

osób w rodzinach), w tym  52 rodziny z dziećmi. Oprócz przyznawania pomocy finansowej pracownicy 

Ośrodka wykorzystują instrumenty środowiskowej pracy socjalnej. W 2020r.  praca socjalna prowadzona 

była wobec 388 rodzin.   Pracownicy socjalni zawarli  z  5 rodzinami kontrakt socjalny część A i z 5 rodzinami 

kontrakt socjalny część B. Szczególną pomocą objęte są przez tut. Ośrodek dzieci. Pomocą w postaci 

pokrycia kosztów dożywiania w szkołach objęto 70 dzieci z terenu Gminy Opatów i pokrywał koszty 

dożywiania w 4 szkołach 2 przedszkolach i 5 placówkach edukacyjnych  (21 dzieci do czasu podjęcia nauki w 



szkole podstawowej i 49 dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej), 

łączna suma pomocy wyniosła 17 869,24zł.  W 2020r. w związku z zapobieganiem COVID-19. Przez część 

roku szkolnego zawieszone były zajęcia dydaktyczne w szkołach. Rodziny dzieci objętych pomocą w formie 

dożywiania otrzymały na czas zawieszenia zajęć pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.  

Ponadto 101 dzieci zostało objętych pomocą w postaci stypendiów szkolnych wypłacanych przez Urząd 

Miasta i Gminy w Opatowie na kwotę 106.711,86zł.   

 

Wynikiem współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Opatowie oraz Komendą Hufca ZHP w Opatowie w 2020roku zorganizowany  

został wypoczynek zimowy. W zorganizowanych formach wypoczynku brały udział dzieci z rodzin, w których  

występowały dysfunkcje lub zagrożonych problemem alkoholowym czy przemocy. Dzieci typowane przez 

pracowników socjalnych i asystenta Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie. Celem wyjazdów było m.in. 

konstruktywne spędzania czasu wolnego, nabycie pozytywnych zachowań, wskazanie  obowiązujących norm 

moralnych i obyczajowych. Miejsca wypoczynku zimowego Małe Ciche k/Zakopanego (10 dzieci) - 

organizator Komenda Hufca ZHP w Opatowie - środki GKRPA w Opatowie w wys. 7900,00zł.  

Organizatorami różnych atrakcyjnych form zimowego byli także: Opatowski Ośrodek Kultury, Szkoła 

Podstawowa Nr 1 w Opatowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie oraz Szkoła Podstawowa w Kobylanach. 

Łącznie w zajęciach podczas ferii udział wzięło 125 dzieci. Ferie dofinansowano ze środków GKRPA w 

Opatowie. Łączny koszt dofinansowania dla 4 podmiotów wyniósł 4.558,38zł. Wypoczynek letni dla dzieci 

nie był organizowany z uwagi na ograniczenia i zagrożenie wirusowe Covid-19.   

Płaszczyzną wsparcia dla dzieci i rodziców są także placówki oświatowe. Oferują m.in. różne formy 

spędzania czasu wolnego,  bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych m.in. zajęcia sportowe SKS, ruchowe i 

rytmiczne, komputerowe, wokalne, zajęcia szachowe, spotkania ZHP, wolontariat szkolny (dokarmianie 

ptaków zimą, opieka nad mogiłami, współpraca ze schroniskami dla zwierząt); w szkołach odbywają się 

zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, koła zainteresowań. 

Gmina Opatów prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zadania publiczne 

realizowane przez organizacje pozarządowe zlecane w ramach otwartych konkursów ofert  obejmują m.in. 

wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.  W 2020roku  roku, w 

ramach przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców, odbyło się znacznie mniej imprezy i spotkań  

integracyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. Przedsięwzięcia ze względów epidemiologicznych realizowano  

w bardzo okrojonym wymiarze.  Współpraca odbywała się między Urzędem  Miasta i Gminy Opatów i 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a : Szkołą Podstawową Nr 1 i Nr 2 w Opatowie,  

Szkołą Podstawową w Kobylanach, Przedszkolem Publicznym w Opatowie, Stowarzyszeniem  Świętokrzyski 

Bank Żywności w Ostrowcu Św., Stowarzyszeniem Opatowski Klub Sportowy,  Opatowski Klub Sportowy 

Volley, Uczniowskim Klubem  Sportowym „Jedynka” i  „Olimpia”.    

 

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Nasze Kobylany 

w zakresie m. in. wydawania skierowań uprawniających do otrzymywania żywności 



w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

obejmuje czasowo przełom roku kalendarzowego.  Okres trwania Podprogramu w 2020r. przypada od 

01.11.2020r. do 31.07.2021r.  Do pomocy uprawnia spełnianie kryterium dochodowego obowiązującego w 

pomocy społecznej (do 200% kryterium tj. 1.402zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056zł. dla osoby 

w rodzinie) oraz występowanie w rodzinie dysfunkcji wskazanych w ustawie o pomocy społecznej. Od 

26.11.2020r. zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy jw. do 

220% kryterium tj. 1542,20zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60zł. W przypadku osoby w 

rodzinie.  Ośrodek w 2020r. wydał  138 skierowań  dla 304 osób w rodzinach.   

Dystrybucją żywności na podstawie otrzymanych skierowań - Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze 

Kobylany”.  Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazuje środki na rzecz 

Banku Żywności w Ostrowcu Św. magazynującego żywność przeznaczoną  do dalszej dystrybucji. 

Jednym z istotnych sposobów działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i ich 

wpływom na dzieci i młodzież jest właściwa organizacja czasu wolnego, w tym profesjonalna opieka. Rolę 

taką pełnią świetlice szkolne i środowiskowe.  Świetlica Środowiskowa im. św. Jana Pawła II przy parafii Św. 

Marcina w Opatowie  w 2020r. nie prowadziła działalności. W roku bieżącym na terenie Opatowa rozpoczęły 

działalność 2 świetlice środowiskowe utworzone  przez Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w 

Opatowie w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego. „Program 

profilaktyki społecznej na terenie miasta  Opatów i Powiatu Opatowskiego”. Docelowo obejmą opieką 60 

dzieci w wieku 6-18 lat. z rodzin problematycznych oraz o trudnej sytuacji materialnej.  Pracownicy socjalni i 

asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie zachęcają dzieci do udziału w zajęciach.    

Dzieci otrzymywały również pomoc na zajęciach świetlicowych organizowanych w placówkach oświatowych; 

w Szkole Podstawowej nr 1 w zajęciach świetlicowych brało udział 50 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 – 

116 uczniów natomiast w Szkole Podstawowej w Kobylanach 31 uczniów, na zajęciach świetlicowych 

odbywały się zajęcia plastyczno – techniczne, przyrodnicze, muzyczne, sportowo – zabawowe, 

komputerowe, czytelnicze, rytmiczne, dzieci otrzymywały również pomoc w odrabianiu prac domowych.  

Przykładem integracji środowiskowej dotyczącej osób niepełnosprawnych jest wieloletnia 

działalność  Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie, w zajęciach którego bierze udział średnio 25 

osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych.  Wizerunek domu i jego uczestników zapisał 

się na stałe w świadomości najbliższego otoczenia. W dalszym ciągu działalność Domu prezentowana jest na 

terenie gminy oraz województwa. W 2020r. czasowo zawieszona była działalność SDS  stosownie do 

Zarządzeń Wojewody w związku z epidemią. Następnie przywrócono działalność placówki w reżimie 

sanitarnym i przy ograniczonej liczebności uczestników.  Działania integracyjne musiały być zaprzestane. 

Kontakt osób z zewnątrz zabroniony.  



 Zadania wykonywane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu 

Aktywności Lokalnej dotyczą wielu ważnych aspektów życia społecznego. Pracownicy socjalni tut. Ośrodka 

opierają działania programowe głównie o instrumenty środowiskowej  pracy socjalnej mające na celu 

pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzą warunki sprzyjające temu 

celowi.  Również na polu pracy socjalnej i środowiskowej w 2020r. w związku z Covid musiało dojść do 

zmian. Okresowo Ośrodek pracował w trybie pracy zdalnej, z wykorzystaniem  kontaktów telefonicznych, 

mailowych, co ograniczyło wydatnie możliwości realizacji PAL. 

Praca instytucji, stowarzyszeń, organizacja życia publicznego, lokalne działania integracyjne  

działania placówek edukacyjnych zdeterminowane była sytuacją epidemiczną w naszym kraju, 

obostrzeniami, ograniczeniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

Przeprowadzona analiza założeń Programu Aktywności Lokalnej  jednoznacznie wskazuje  na niski stopień 

realizacji zaplanowanych zadań. Wobec powyższego uznaje się za zasadne podjęcie szeroko rozumianych 

działań na rzecz społeczności lokalnej sukcesywnie  z chwilą normowania się sytuacji zdrowotnej w związku 

z Covid -19.   

  

 

Oprac.: D. Kędziora 

             R. Wiśniewska 


