GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ jest jednostką organizacyjną Gminy PLEŚNA ,
powołaną do realizacji statutowych zadań z zakresu opieki społecznej oraz innych zadań zleconych
Gminie takich jak obsługa Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego . Jak podkreślono
w zamieszczonej wyżej informacji o niniejszej stronie internetowej, Ośrodek realizuje również we
współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i partnerstwie z ościennymi ośrodkami w
Tarnowie i Skrzyszowie, projekty unijne w ramach POKL .
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pleśnej został powołany Decyzją Nr 2/90
Naczelnika Gminy z dnia 02.05.1990 r do realizacji zadań z zakresu opieki społecznej. Działa on w
szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2 lipca
2008 r. Nr 115 poz. 728 - tekst jednolity dostępny tutaj) oraz zatwierdzonego przez Radę Gminy w
Pleśnej STATUTU i opracowanego przez kierownika Ośrodka REGULAMINU
ORGANIZACYJNEGO. Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i
rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się
i integracji ze środowiskiem. Więcej informacji na temat zasad udzielania pomocy (Art. 7 w/w
ustawy), znajduje się na stronie Urzędu Gminy w Pleśnej pod adresem www.plesna.pl -> Jednostki
Organizacyjne -> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym miejscu też znajdą Państwo nasze
dane kontaktowe, informacje o kadrze Ośrodka oraz wykaz rejonów opiekuńczych,
przydzielonych poszczególnym pracownikom socjalnym. Szybki dostęp do tych informacji
zapewnia zamieszczony tutaj link.
Opisane wyżej zadania zlecone realizowane są na postawie ustaw :
• ustawy o świadczeniach rodzinnych - tekst jednolity z 2006 r. o świadczeniach rodzinnych /
Dz. U. Nr 139 poz. 992 z późn. zm. (ostatnia 5 marca 2010 r.)/ dostępny tutaj
• ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - tekst jednolity z 2009 r./Dz. U. Nr
192 poz. 1378 z późn. zm. (ostatnia z 14.06 2010 r.)/ dostępny tutaj
oraz ustaleniami dotyczącymi sposobu ich realizacji przekazywanymi przez Wojewodę.
Aktualnie jednym z priorytetowych zadań Ośrodka jest z wdrażanie na poziomie lokalnym
Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013 .
Program ten realizowany jest na postawie U S T A W Y z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie Dz. U. Nr 180 poz.1493 (tekst jednolity wg stanu prawnego na 5 maja 2008
r. do pobrania tutaj) oraz USTAWY z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw dnia (Dz. U. Nr 125 poz. 842 z dn. 13 lipca
2010 r.) - z treścią nowelizacji można zapoznać tutaj.
Więcej na ten temat na podstronie PRZEMOC.

