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1 Rozwinięcie pracy 
socjalnej jako 
głównego narzędzia 
pracy pracowników
socjalnych

Zawieranie kontraktów socjalnych Liczba kontraktów powyżej 50

Podejmowanie akcji informacyjnych
motywujących osoby/rodzin do skorzystania

z tej formy pomocy

- ilość plakatów

-ilość ulotek

- 30

- 100

Zapewnienie funkcjonowania zespołu pracy
socjalnej

- utrzymanie
wydzielonego zespołu

- liczba pracowników w
zespole

-1

- min. 2

2 Poprawianie bytu
materialnego osób i

rodzin  

Realizacja świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej

- Realizacja zasiłków
okresowych

- realizacja zasiłków
celowych i specjalnych

celowych

-powyżej 500 000 zł

-powyżej 200 000 zł

Zapewnieni sprawnej realizacji różnorakich
świadczeń na rzecz rodziny: świadczenia

wychowawcze, świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny

Ilość spraw
niezałatwionych
(nieterminowość,

zakłócenia wypłat, etc. )

-poniżej 1% wszystkich
spraw w każdym z tych

obszarów

3 Zapewnienie ciągłości 
działania Ośrodka.

Stałe monitorowanie obszarów wystąpienia 
ryzyka w celu wyeliminowania zdarzeń 
mających negatywny wpływ na pracę 
Ośrodka.

Odnotowane ryzyka -spis ryzyk

Zapewnienie postępowania pracowników 
zgodnie z przyjętymi procedurami 
wewnętrznymi, terminowo i zgodnie z 
prawem.

Liczba spotkań
pracowniczych, na

których wskazywano
konieczność

przestrzegania procedur

-min. 4

Stworzenie i przestrzeganie procedury 
postępowania na wypadek zdarzeń 
losowych np. pożar, zalanie, brak prądu, 
atak na pracownika socjalnego.

Opracowanie procedury -1

4 Podnoszenie 
kwalifikacji kadry 
OPS: szkolenia, 
warsztaty, fora, 
superwizja 

Opracowanie i realizacja rocznego planu
szkoleń

Stworzenie planu -1 plan

Zapewnienie różnorakich potrzeb
szkoleniowych, w tym obligatoryjnie z:
- pomocy społecznej (w tym superwizja)

- świadczeń wychowawczych
- świadczeń rodzinnych

- funduszu alimentacyjnego
- księgowości

- stypendiów szkolnych i/lub dodatków
mieszkaniowych

Liczba szkoleń -min. 8

5 Realizacja
programów/projektów

kierunkowanych na
grupy

społeczne/środowiska o
specyficznych
problemach

Realizacja programu „Opieka 75+” Liczba
świadczeniobiorców

-min. 10

Realizacja programu „Opieki
wytchnieniowej”

Liczba
świadczeniobiorców

-min. 2

Realizacja „Szkoły dla Rodziców” Liczba
świadczeniobiorców

-min. 10

Działanie Grupy Wsparcia dla osób/rodzin
borykających się z problemem

alkoholowym

Okres funkcjonowania
grupy

-działalność grupy przez
min. 6 miesięcy


