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Ocena zasobów pomocy społecznej

 Jest to sprawozdanie w którym znajdziecie Państwo informacje o 
aktualnym stanie pomocy społecznej w województwie, powiecie 
i gminie. 

ŹRÓDŁA INFORMACJI:
 Systemy zewnętrzne – zasilanie komórek formularza OZPS 

następuje z systemów informatycznych CAS (obszar pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych, pieczy zastępczej), POMOST, 
MEN-SIO, GUS.

 System wewnętrzny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 
- tj. „własne dane” - oznacza konieczność wprowadzenia danych 
do komórek formularza na podstawie posiadanych informacji, 
własnych raportów oraz wyników badań. Wprowadzenie tych 
danych ma na celu wskazanie potrzeby posiadania informacji do 
przeprowadzenia analiz i sformułowania rekomendacji.
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 OZPS ukazuje: 

➢ powody najczęstszego korzystają mieszkańców ze wsparcia 
systemu, 

➢ jaki rodzaj świadczeń pobierają, 

➢ jaki jest wiek oraz płeć klientów, 

➢ ilu spośród nich to klienci długotrwale korzystający z 
pomocy społecznej, 

➢ jakim zasobem instytucjonalnym dysponuje województwo, 

➢ jakie środki finansowe wydatkowane są na niektóre zadania 
pomocy społecznej,

➢ jaka jest aktywność projektowo-konkursowa samorządów 
gminnych i powiatowych.
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 Każdego roku, w oparciu o wnioski i rekomendacje 
przygotowywane przez pracowników ośrodków 
pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 
rodzinie, tworzone są regionalne wnioski i 
rekomendacje dla systemu pomocy społecznej.

 W formularzu OZPS prezentowane dane dotyczą 4- lub 
5-cio letniego okresu analizy: dwóch lat przed rokiem 
oceny, roku, za który przeprowadza się ocenę oraz 
kolejnego roku lub dwóch lat. 

 Rok oceny zasilony zostaje nowymi danymi z 
odpowiednich sprawozdań lub powinien być 
wypełniony „własnymi danymi”.
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 FORMULARZ OZPS
 Rozdział 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
 Rozdział 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
 3.1. GMINA – ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
 3.2. POWIAT – ZADANIA PCPR ORAZ  MOPR
 Rozdział 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
 Rozdział 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
 Rozdział 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
 Rozdział 6.1.  Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
 Rozdział 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy 

społecznej
 Rozdział 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 

społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
 Rozdział 8. Aktywność projektowo–konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej
 Rozdział 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze 

pomocy i wsparcia
 Opis metodologii kategorii MIESZKAŃCY (w osobach), źródło: GUS, Bank Danych 

Lokalnych



Dziękuję za uwagę


