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Miło nam zaprosić Państwa do zapoznania się
z wydarzeniami Obserwatorium Integracji Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej
www.obserwatorium.rops.lubelskie.pl,

na której znajdą Państwo aktualne informacje na temat naszej
działalności.

WYDANIE 1 NUMERU BIULETYNU OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

BIULETYN 1/2013

 W nr 1/2013 Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej zajęliśmy się tematem pieczy

zastępczej. W numerze znajdziecie Państwo artykuł Pani Krystyny Sergiej na temat
„Podstaw prawnych funkcjonowania rodzin zastępczych”. Prezentujemy również opinię
Pani Małgorzaty Sitarczyk dotyczącą „Usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej”.
Szczególną uwagę poświęciliśmy Formom pieczy zastępczej w świetle przepisów

prawnych. Na stronach Biuletynu znajdziecie Państwo wiele informacji dotyczących
funkcjonowania rodzin zastępczych, ich codziennych problemów i sukcesów. Zapraszamy
również do przeczytania wywiadów z dorosłymi wychowankami rodzin zastępczych.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2012 ROK



Sporządziliśmy Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 w wersji tabelarycznej i opisowej zgodnie z
Art. 16a Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.:

1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i
nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich
problemów oraz ich rozkład ilościowy.
4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio
radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu
terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania
budżetu na rok następny.


Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 wraz z rekomendacjami została przyjęta Uchwałą Sejmiku
Województwa Lubelskiego w dniu 24.05.2013 roku.

Mamy nadzieję, że zawarte publikacje będą stanowiły inspirację do pracy
i wielu okazji do wymiany myśli i spostrzeżeń zawodowych.
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