ZAKRES DZIAŁANIA
I.
Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokojenie
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia, integracji ze środowiskiem
oraz umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
II.
Ośrodek realizuje określone w przepisach prawa - głównie w ustawie o pomocy
społecznej, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej zadania własne gminy i zadania zlecone gminie przez administrację
rządową. Ponadto zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych programów pomocy
społecznej, lub innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób
i rodzin.
Zadania te obejmują przede wszystkim:
• tworzenie
warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy
społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej
infrastruktury socjalnej oraz koordynowanie działalności w tym zakresie,
• rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie i ocenie
zjawisk będących ich źródłem,
• opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,
• sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej,
• tworzenie Lokalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy
Zastępczej,
• udzielenie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnych warunkach życiowych, w szczególności
z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, sieroctwa,
wielodzietności, długotrwałej choroby, bezradności, w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych
i wielodzietnych, alkoholizmu, narkomanii, trudności w przystosowaniu
do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub
ekologicznej,
• realizacja przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych,
rzeczowych i usługowych,
• wypłacanie świadczeń,

• pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych osób i rodzin,
• prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa,
skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na
tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
• współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz
związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,
• współdziałanie z instytucjami rynku pracy,
• organizowanie
poradnictwa
prawnego,
pedagogicznego,
psychologicznego i socjalnego,
• ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Ośrodka,
• wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza Miasta
i Gminy.
III.
Ośrodek w zakresie pomocy społecznej i innej realizuje zadania własne
gminy i z zakresu administracji rządowej.
2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy
i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi
przepisami.
3. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia
alimentacyjne.
4. Ośrodek realizuje zadanie dot. obsługi organizacyjno-technicznej zespołu
interdyscyplinarnego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
5. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie
pobranych świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy
o świadczeniach rodzinnych i egzekucji wynikającej z ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów oraz w zakresie innych zadań
powierzonych do realizacji.
6. Ośrodek może realizować projekty systemowe w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego lub innych programów, które maja na celu pomoc
mieszkańcom gminy.
1.

Zadania mogą być również określane na podstawie wprowadzanych nowych przepisów
prawnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej lub inne szczegółowe przepisy.

