
 

Projekt „GOPS odNowa. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Łące" 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  
Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące od 01.01.2020r realizuje projekt pn. ,,GOPS 

odNowa. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Dębowej Łące.” w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna POWER 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu wynosi  282 625,00 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków 

zewnętrznych. 

 

Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie 

gminy Dębowa Łąka poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na 

rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych oraz 

poprzez optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dębowej Łące, co przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka. 

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez: 

1) Zmianę struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące 

polegającej na wyodrębnieniu stanowisk: 

- Stanowisko d/s pierwszego kontaktu i d/s świadczeń przyznawanych decyzją; 

- Stanowisko d/s pracy socjalnej; 

   - Stanowisko d/s usług pomocy społecznej. 

2) Położenie nacisku na wykonywanie pracy socjalnej i usług przy optymalnym wykorzystaniu 

kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników, podnoszeniu ich kompetencji 

(szkolenia, superwizja pracy socjalnej) oraz zwiększeniu poziomu realizacji usług pomocy i 

integracji społecznej niezbędnych do zaspokojenia potrzeb osób zgłaszających się do pomocy 

społecznej. 

3) Wyznaczenie nowej roli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące, jako 

organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych. 

Projekt Realizowany będzie w ramach zadań:  

1. Działania przygotowawcze do zmian i wdrażanie zmian w strukturze i funkcjonowaniu OPS – 

termin realizacji: styczeń – czerwiec 2020r. 

2. Realizacja pracy socjalnej wg nowego modelu funkcjonowania Ośrodka luty 2020 r. –  termin 

realizacji: luty 2020r. - czerwiec 2021r. 

3. Merytoryczne wsparcie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej 

Łące do wdrażanych zmian - termin realizacji: marzec 2020r. – czerwiec 2021r. 

 

 

 


