SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DOPIEWIE
ZA 2018 r.

POMOC SPOŁECZNA
WSTĘP
Jednym z kluczowych zadań gminy jest kreowanie polityki społecznej rozumianej,
jako działanie zmierzające do poprawy warunków życia ludzi i coraz pełniejszego
zaspokojenia ich potrzeb.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie działa na podstawie statutu zatwierdzonego
Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/297/09 z dnia 26 października 2009 r. oraz ustawy o pomocy
społecznej z 2004 r. z późniejszymi zmianami.
Środki finansowe na realizację ustawowych zadań pochodzą z:
- budżetu gminy,
- budżetu państwa.
Obowiązująca ustawa za cel zasadniczy przyjęła, aby:
-

doprowadzić

osoby

i

rodziny

otrzymujące

pomoc

społeczną

do

życiowego

usamodzielnienia,
- integrować ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie,
- zapewnić potrzebującym wsparcie w przezwyciężeniu trudnej sytuacji, której nie są w stanie
samodzielnie pokonać i umożliwić im życie w godnych warunkach,
- udzielić profesjonalnej pomocy rodzinom zaburzonym i tym, w których występuje przemoc.
Zgodnie z ustawą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanej przez gminę należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z
klęską żywiołową lub ekologiczną,
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
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4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz
niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz
zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na
pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej,
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Natomiast do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka,
2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z
matką, ojcem lub rodzeństwem,
10) praca socjalna,
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11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
13) uchylony,
14) dożywianie dzieci,
15) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu,
16a) pomoc osobom mających trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego,
17) sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w
formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu informatycznego,
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenie pracowników,
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze,
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o
zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
3a) opracowanie i realizacja projektów socjalnych,
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym
mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze (uchylony),
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13) alkoholizmu lub narkomanii,
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej
dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej
„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3) dla rolników przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód
miesięczny w wysokości 308 zł.
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z przesłanek wymienionych w
art. 7 pkt. 2 - 15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy społecznej.
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Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały – minimalna wysokość 30 zł., maksymalna 645 zł.
Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, bądź osobie pełnoletniej pozostającej w
rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej
dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie.
b) zasiłek okresowy – minimalna jego wysokość wynosi 20 zł.
Zasiłek okresowy zgodnie z ustawą przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek ten w przypadku osoby
samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby. Kwota tego zasiłku nie może być
wyższa niż 418 zł. Miesięcznie. Natomiast w przypadku rodziny do wysokości różnicy
między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających
kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub
rodzimy, który nie podlega zwrotowi.

2) świadczeń niepieniężnych:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenie społeczne,
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e) pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) sprawianie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych
domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Osobom

wymagającym

całodobowej

opieki

z

powodu

niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować

wieku,

choroby

lub

w codziennym życiu,

którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje
prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności :
-

pensjonariusz domu,

-

jego rodzina,

-

w ostatniej kolejności ta gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy

społecznej.
Nie mają obowiązku

wnoszenia opłat za pobyt pensjonariusza w domu pomocy

społecznej osoby prawne i fizyczne, jeżeli osoba kierowana ponosi pełną odpłatność.

Ogółem wydano decyzji z pomocy społecznej przyznających świadczenia 625, decyzji
odmownych

39,

decyzji

zmieniających

92,

decyzji

uchylających

29,

decyzji

wznawiających świadczenia 3, decyzji zawieszających postępowanie 3, decyzji
umarzających postępowanie 4, postanowienia 1, wygaszenie świadczeń 5.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE
Ustawa o świadczeniach rodzinnych dopuszcza możliwość wskazania Ośrodka
Pomocy Społecznej, jako organu prowadzącego na tej podstawie Zarządzeniem Nr 106/09 z
dnia 03 listopada 2009r. Wójta Gminy Dopiewo w sprawie udzielenia upoważnienia
Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do prowadzenia postępowań i
wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych. Zgodnie z powyższym Ośrodek jest
realizatorem pełnego katalogu świadczeń rodzinnych.
Świadczenia rodzinne są udzielane na okres zasiłkowy, na wniosek osoby
zamieszkującej na terenie gminy. Uprawnienie do jego otrzymania nabywa wnioskodawca od
dnia złożenia pełnego kompletu dokumentów. Świadczenie rodzinne przysługuje, jeśli
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. kwota 674 zł
lub w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o
znacznym stopniu niepełnosprawności od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. kwota 764zł
Katalog świadczeń:
Ustawa o świadczeniach rodzinnych zawiera następujące rodzaje świadczeń:
1) zasiłek rodzinny (miesięcznie)
 na dziecko w wieku do ukończenia przez dziecko 5 roku życia
- od 01-01-2018r. do 31-12-2018r. w wysokości 95,00 zł
 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- od 01-01-2018r. do 31-12-2018r. w wysokości 124,00 zł
 na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
- od 01-01-2018r. do 31-12-2018r. w wysokości 135,00 zł
Ogółem wydano decyzji 766
2) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a) urodzenia dziecka 1000 zł dla osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł
miesięcznie),
c) samotnego wychowywania dziecka- od 01-01-2018r do 31-12-2018 r. w wysokości
193,00 zł i 273,00 w przypadku niepełnosprawności
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d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- od 01-01-2018r. do 31-12-2018. w wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do 5 lat
- od 01-01-2018r. do 31-12-2018r. w wysokości 110,00 zł na dziecko w wieku
powyżej 5 lat do ukończenia 24 roku życia
e) rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo - każda klasa szkoły do
policealnej włącznie),
f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
- od 01-01-2018r. do 31-12-2018r . w wysokości 69,00 zł na dziecko dojeżdżające do
szkoły
- od 01-01-2018r. do 31-12-2018r. w wysokości

113,00 zł w związku z

zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły
3)świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu od 01.01.2018r. do
31.12.2018r.

w wysokości 1477,00 zł.- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej Ogółem

wydano decyzji 81,
4) zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie - dla osoby niepełnosprawnej - świadczenie
rodzinne nieuzależnione od kryterium dochodowego do 31.10.2018r, 184,42 zł od
01.11.2018r do 31.12.2018 r.). Ogółem wydano decyzji 336,
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1 000zł jednorazowo – świadczenie
rodzinne uzależnione od kryterium dochodowego) Ogółem wydano decyzji 201,
6) specjalny zasiłek opiekuńczy (520,00 zł od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r., 620,00 zł od
01.11.2018r. do 31.10.2018r..) Ogółem wydano decyzji 5
7) zasiłek dla opiekunów 520,00 zł od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r. 620,00 zł od
01.11.2018r do 31.12.2018r. Ogółem wydano decyzji 3,
8) świadczenie rodzicielskie (1000,00 zł od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. brak kryterium
dochodowego) Ogółem wydano decyzji 38,
9) świadczenie „Za życiem” 4000,00 zł od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Ogółem wydano
decyzji 5,
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Od 1 października 2008 roku obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007 roku o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 554 ze zm.).
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma
zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej
przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, natomiast do
ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko
posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci
zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem
wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej
należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny
miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy
nie przekracza 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych
alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do
alimentów dzieci.
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za
pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego
wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań
wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika
prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające
informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach
podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku złożenia
wniosku bez ww. zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący
postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie
egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania. W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu
alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu
właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze
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względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec
dłużnika alimentacyjnego. Po otrzymaniu ww. wniosku, organ właściwy dłużnika
przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i
zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na
utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. W przypadku
gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku
zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania w PUP jako osoba bezrobotna,
albo jako poszukująca pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako
bezrobotny;
2) zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej
dłużnika alimentacyjnego;
3) w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o
skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na
zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia
wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy
podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od powyższego lub odmowy
zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w
przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego wszczyna postępowanie dotyczące uznania
dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, składa
wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600 z późn. zm.), kieruje wniosek do starosty o
zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika
sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.
Ogółem wydano 50 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
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W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wystosowano 42 wnioski do organu właściwego
dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Wysłano

42

informacje

do

dłużników

alimentacyjnych

o

ustaleniu

Funduszu

Alimentacyjnego oraz o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego z tytułu
wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z tego tytułu.
Przekazano komornikom sądowym informacje uzyskane z 13 wywiadów alimentacyjnych.
Odebrano 13 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. co miesiąc aktualizowano w:
-Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA
-ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
-Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A
-Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
-Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
ok. 90 dłużników posiadających zobowiązania wynikające z tytułów, o których mowa w art.
28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

rozliczono

286 wpłat od dłużników

alimentacyjnych z podziałem na organ właściwy gminy dłużnika, budżet państwa i odsetki.
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. sporządzono 42 wniosków o przyłączenie się do
postępowania egzekucyjnego.
W roku 2018 na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów wygaszano 0 zobowiązań dłużnika alimentacyjnego (zgon dłużnika).
W roku 2018 przekazana do prokuratury 41 dłużników alimentacyjnych
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DODATKI MIESZKANIOWE
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych określa zasady ubiegania się o tą formę pomocy
w następujący sposób : posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, dochód brutto z
trzech ostatnich miesięcy umniejszony o składki emerytalne, rentowe i ubezpieczenie
chorobowe oraz koszty ich uzyskania na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może
być większy niż 125 % najniższej emerytury (1029,80x125%=1287,25 zł), a w gospodarstwie
jednoosobowym 175 % kwoty najniższej emerytury (1029,80x175%=1802,15zł). Przy
jednoczesnym spełnieniu drugiego warunku, jakim jest normatywna powierzchnia
mieszkania:
35 m2 – dla 1 osoby
40 m2 – dla 2 osób
45 m2 – dla 3 osób
55 m2 – dla 4 osób
65 m2 – dla 5 osób
70 m2 – dla 6 osób.
W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby
zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.
Wysokość

dodatku

mieszkaniowego

stanowi

różnicę

między

wydatkami

przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a kwotą
stanowiącą wydatki :
15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym
12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym
10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 – osobowym i większym.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w wysokości 70% wydatków przypadających na
normatywną powierzchnię mieszkania, na okres 6 miesięcy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie od 1998 roku prowadzi czynności związane
z dodatkami mieszkaniowymi, natomiast 28 czerwca 2004 roku na mocy uchwały Rady
Gminy Dopiewo Nr XXVI/228/04 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
został upoważniony do załatwiania spraw z zakresu przyznawania i ustalania wysokości
dodatków mieszkaniowych. Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo z dnia 30 listopada 2009 r.
Nr 112/09 Upoważniono Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do załatwiania
indywidualnych spraw administracyjnych z zakresu przyznawania i ustalania wysokości
dodatków mieszkaniowych.
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Nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
nakłada na gminę obowiązek wypłaty tych świadczeń wyłącznie ze środków własnych.
W oparciu o powyższą ustawę w roku 2018 rozpatrzono: 23 wnioski o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, w wyniku, czego wydano

19 decyzje,1 wniosek został

pozostawiony bez rozpatrzenia
Wypłacono 124 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 32 395 zł.

STYPENDIA SZKOLNE ORAZ ZASIŁKI SZKOLNE
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na
wniosek: rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia; dyrektora szkoły lub placówki, do której
uczęszcza uczeń. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia

realizowane w szkole w ramach planu

nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników;
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania;
- świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest celowe udzielenie stypendium w formach
przewidzianych w w/w punktach.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym

lub w formie pomocy rzeczowej o

charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w
rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe.
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Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż: 528zł.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. pożar, zalanie domu
(mieszkania), wypadek, śmierć, i inne.
W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie ustalił dla 44 uczniów
stypendium szkolne, wydał 10 decyzji przyznających, 0 decyzję odmowne, 15 decyzji
zmieniających,

0 decyzji wstrzymujących wypłatę stypendium szkolnego, 0 decyzji

cofających prawo do stypendium szkolnego, 4 decyzji wygaszających, 0 wniosków
pozostawiono bez rozpatrzenia.
W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie nie wypłacał zasiłków szkolnych
w związku z wystąpieniem w rodzinie zdarzenia losowego.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500+”
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z
wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:- matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka,
opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia
przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł
miesięcznie na dziecko w rodzinie. przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez
dziecko 18. roku życia kwotę Świadczenie wychowawcze przysługujące za niepełny miesiąc
ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym
miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to
świadczenie przysługuje. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod
opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub
żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy
kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Świadczenie
wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód
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rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki,
ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w
urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o świadczenie wychowawcze.
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2018 r. 39 793,
ŚWIADCZENIA DOBRY START „300+”
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061)
określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego
uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia
rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514).
Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w
związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie dobry start przysługuje:
rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom
prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do
ukończenia: przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; przez dziecko lub osobę
uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko w
związku z rozpoczęciem roku szkolnego w szkole, oznacza to: szkołę podstawową,
dotychczasowe

gimnazjum,

szkołę

ponadpodstawową

i

dotychczasową

szkołę

ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną,
w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek
socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Zgodnie z rozporządzeniem, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata
następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego,
rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo
osoby uczącej się. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku
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ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo
ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą
w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na
miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczowychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Liczba świadczeń 300+ przyznanych w roku 2018 – 4466 w tym:
- w związku ze sprawowaniem opieki naprzemiennej nad dzieckiem -23
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KARTA DUŻEJ RODZINY
Zgodnie z Uchwałą nr LXXI/471/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2014r. w
sprawie wprowadzenia na terenie gminy Dopiewo Programu „Rodzina 3+” rodziny
wielodzietne zamieszkujące w Gminie Dopiewo, mogą korzystać z systemu zniżek i
dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w
instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na
jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje
rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z szerokiego
wachlarza uprawnień.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na
utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 r. ż. gdy uczą się lub
studiują oraz bez ograniczeń wiekowych — w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia
Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie
mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 2449), od dnia
1 stycznia 2018r. Karty Dużej Rodziny przyznawane są również w formie elektronicznej.

Do podstawowych celów Programu należy:
1) tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej;
2) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kultury, sportu, edukacji;
3) wzmacnianie rodziny, wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej oraz
przeciwdziałanie jej wykluczeniu;
4) wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży;
5) wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzenie katalogu ulg oraz
podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych;
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6) uwzględnienie zasady tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi jako
priorytetowej w działaniach Gminy;
7) wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin
wielodzietnych;
8) promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego
wizerunku.

Realizacja celów Programu „Rodzina 3+”, odbywa się poprzez:
1) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej skorzystania z ulgi w opłacie za pobyt
dziecka w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo;
2) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej skorzystania z ulgi w opłatach
startowych imprez sportowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Dopiewie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo;
3)

umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej skorzystania z ulgi w opłatach za
zajęcia, koncerty, imprezy kulturalne organizowanych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną i Centrum Kultury w Dopiewie, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Dopiewo;

4) udzielanie uczestnikom programu innych ulg przez instytucje, których organem
prowadzącym jest Gmina Dopiewo;
5) zwolnienie z opłaty za śmieci;
6) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej skorzystania z ulgi w opłatach za
komunikację gminną;
7) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej skorzystania ze zniżek na towary i usługi
oferowane przez partnera przystępującego do Programu;
8) prowadzenie działań promujących Program „Rodzina 3+”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 273/17 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 22 sierpnia 2017r. w
sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej
Rodziny od dnia 01.09.2017r. tutejszy Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
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W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. rozpatrzono łącznie 106 wniosków, z czego :
 57 wniosków złożonych pierwszy raz przez nową rodzinę
 3 wnioski o przyznanie Karty dla nowego członka rodziny
 15 wniosków o przedłużenie ważności Karty dla członka rodziny, który był już
wcześniej jej posiadaczem
 9 wniosków o wydanie duplikatu KDR
 22 wnioski o wydanie drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny – udostępnienie
karty elektronicznej.
Łącznie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wydano 417 Kart Dużej Rodziny.
W roku 2018 Gmina Dopiewo współpracowała z 32 Lokalnymi Partnerami KDR.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje dodatkowo Program „Wielkopolska Karta
Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014
roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych
z województwa wielkopolskiego.
W ramach powyższego Programu w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przyjętych
zostało 56 wniosków oraz wydano 263 karty.
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REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 ROKU W GMINIE DOPIEWO

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do
podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz
zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu
zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz
trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw
nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji
społecznych i zakładów pracy. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu należy do zadań własnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z
2018r. poz. 2137 ze zm.).
Realizacja powyższych działań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowany na rok 2018.
Podmiotem realizującym zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który corocznie sporządza i przekazuje dla
potrzeb Urzędu Marszałkowskiego (Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania
Uzależnieniom),

sprawozdanie

z

realizacji

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - stanowiącego część strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
Szczególną rolę w opracowaniu programu i jego realizacji pełni Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której ustawowym zadaniem jest inicjowanie
zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych w ramach
programu.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
działa w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Konarzewska 12, w
składzie 6 osób.
W roku 2018 roku odbyła 11 posiedzeń. Na posiedzeniach, członkowie Komisji zdają
relacje z wykonanych zadań, omawiane zostają nowe działania oraz rozplanowane środki
finansowe. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół oraz podpisana lista obecności.
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Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo
systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez
biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju
zakładu leczniczego.
Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego stanowi:
- prawną formę ochrony społecznej przed określoną grupą osób uzależnionych od alkoholu,
których postępowanie godzi w interesy otoczenia,
- ma na celu usunięcie zagrożenia, jakie osoba nadużywająca alkoholu stwarza w relacjach
rodzinnych i społecznych.
Zgłoszone osoby zaprasza się na spotkanie w celu weryfikacji powziętych przez komisję
informacji. W przypadku braku współpracy, komisja kieruje dokumentację do Zespołu
biegłych (psycholog, psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (stacjonarny, niestacjonarny).
W 2018r. Gminna Komisja prowadziła 16 procedur sądowego zobowiązania do leczenia
odwykowego w tym 3 zostały skierowane do Zespół biegłych w celu wydania opinii w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 2 skierowane do Sądu Rodzinnego.
Do obowiązków Komisji należy:
- Organizacja szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych.
- Przeprowadzanie kontroli podmiotów, które posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych. W 2018r. przeprowadzono 9 kontroli.
- Opiniowanie w sprawie sprzedaży/podawania napojów alkoholowych zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy Dopiewo Nr XLIII/593/18 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz Uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr XLIII/592/18 z dnia 25 czerwca
2018r. w2 sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Dopiewo. Wydano 10 pozytywnych opinii (negatywnych 0).
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych i członków ich rodzin
poprzez możliwość korzystania z porad radcy prawnego, psychologa, terapeuty oraz
pracownika socjalnego.
Członkowie Gminnej Komisji to osoby przeszkolone, odbywające corocznie szkolenia w
zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych i przemocy. Komisja organizuje szkolenia
dla innych grup zawodowych (Policja, kuratorzy, nauczyciele, służba zdrowia).
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DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dysponując środkami finansowymi uzyskanymi na te cele z
zezwoleń wydawanych przedsiębiorcom na sprzedaż napojów alkoholowych przez Urząd
Gminy. Środki te pozwalają na funkcjonowanie, na terenie gminy 3 świetlic opiekuńczo wychowawczych z elementami socjoterapii.
Więckowice- „GROTA MARZEŃ”
Liczba uczestników: 14
Zajęcia w świetlicy odbywają się:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00,
- wtorki: zajęcia z nauczycielem języka angielskiego,
- środy: spotkania z psychologiem od godz. 15:00
Konarzewo- „WESOŁA GROMADA”
Liczba uczestników: 15 ( z podziałem na dwie grupy wiekowe)
Zajęcia w świetlicy odbywają się 5 razy w tygodniu:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 19:00,
- z wyjątkiem czwartku, kiedy język angielski prowadzony jest w godzinach 14:00 -16:00.
Uczestnicy świetlicy podzieleni są na 2 grupy wiekowe: młodszą i starszą.
Trzcielin-„ DZIECI Z TĘCZOWEJ KRAINY”
Liczba uczestników: 14
Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu w godzinach od 15.00 do 17.00.
Założenia pracy w świetlicach polegają na korygowaniu doświadczeń urazowych
dziecka, budowaniu własnego „Ja” oraz prawidłowego rozwoju społecznego i osobistego.
Realizowane programy profilaktyczno-terapeutyczne, pomagają w analizowaniu zaburzeń
dziecka, dotarciu do ich przyczyn, udzielaniu wsparcia i pomocy psychologicznej, ochronie
przed negatywnymi wpływami środowiska, zapobieganiu patologii.
Uczestnicy zajęć uzyskują pomoc w odrabianiu prac domowych, nauce języka angielskiego,
rozwijaniu swoich zainteresowań, mają też możliwość spożycia posiłku. Celem działalności
świetlic jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci

i młodzieży do

samodzielnego życia poprzez kształtowania właściwych postaw społecznych, rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz co bardzo ważne: działania mające na celu
kreowanie prawidłowych wzorców zachowań, stworzenie bezpiecznego i kulturalnego
spędzania wolnego czasu.
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Programy socjoterapeutyczne kontynuowane są podczas zimowisk i kolonii letnich
organizowanych dla dzieci. W 2018r. z tego rodzaju form wypoczynku skorzystało łącznie
116 dzieci. Spośród otrzymanych ofert komisja weryfikacyjna dokonała wyboru oferty
Towarzystwa „Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy. Grupa 45 dzieci uczestniczyła w
zimowisku w miejscowości Tleń, natomiast z wypoczynku letniego skorzystało 71 dzieci,
które przebywały na 10 dniowym turnusie kolonijnym w nadmorskiej miejscowości
Władysławowo. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca
2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016, poz. 452), placówki
wypoczynkowe są zgłoszone w Kuratorium Oświaty, które sprawuje nad nimi kontrolę.
Realizacja działań profilaktycznych następuje w oparciu o zgłoszenie z danej placówki
oświatowej w oparciu o znajomość problemów danego środowiska szkolnego.
Realizowane są programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a jako ich uzupełnienie placówki realizują
również inne warsztaty i programy profilaktyczne o tematyce uzależnień od środków
psychoaktywnych

oraz

programy

dot.

różnych

aspektów

przemocy.

Programy

rekomendowane realizowane w 2018 roku:
1. Trzeci Elementarz czyli program siedmiu kroków
2. Debata
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REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU RZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W
2018 ROKU W GMINIE DOPIEWO
Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.
Dz.U. z 2018, poz. 1030 ze zm.), przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych
gminy. Zadania te obejmują:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
osób zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Realizacja powyższych działań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii opracowany na lata 2015-2020, stanowiący część Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025.
Podmiotem realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest Ośrodek
Pomocy Społecznej, który corocznie sporządza i przekazuje dla potrzeb Urzędu
Marszałkowskiego (Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom),
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzi Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowe zadania z zakresu działalności wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej określa Narodowy Program Zdrowia na lata
2016-2020.
W oparciu o diagnozę środowiska, odpowiednio do stopnia zagrożenia, profilaktyka
uzależnień prowadzona jest na 3 poziomach: uniwersalna, selektywna, wskazująca. Wśród
młodzieży szkolnej z terenu gminy, w 2018r. realizowane były programy profilaktyki
uniwersalnej, która ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań
ryzykownych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników
chroniących

i

redukcję

czynników

ryzyka.

Działania

te

dotyczyły

zagrożeń

rozpowszechnionych np. używanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki,
dopalacze), przemocy. Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii
prowadził specjalista z tej dziedziny. Realizacja działań profilaktycznych następuje w oparciu
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o zgłoszenie z danej placówki oświatowej w oparciu o znajomość problemów danego
środowiska szkolnego.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych i członków ich
rodzin następuje poprzez możliwość korzystania z porad radcy prawnego, psychologa,
terapeuty oraz pracownika socjalnego.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
dysponując środkami finansowymi uzyskanymi na te cele z zezwoleń wydawanych
przedsiębiorcom na sprzedaż napojów alkoholowych przez Urząd Gminy. W 2018 roku na
realizację programu przeznaczono 15837,95zł, co stanowi 3,31% tzw. korkowego, które w
2018r. wynosiło 479096,75zł.

PRZEMOC W RODZINIE
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” ( Dz. U. Nr
180, poz. 1493 ) określa, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka do
życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek
zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw.
Zmiana ww. Ustawy z dnia 10 czerwca 2010r ( Dz. U. Nr 125, poz. 842 ) nałożyła na
gminę obowiązek stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poprzez:
1) opracowanie i realizację gminnego programu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie,
2) prowadzenie poradnictwa interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i
wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
3) zapewnienie osobom dotkniętych przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
4) tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.
Z mocy ustawy został opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2011 – 2013
zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr V/32/11 z dnia 28 lutego 2011r. a kolejny
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2014 – 2020

zatwierdziła Rada Gminy Dopiewo
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Uchwałą Nr LV/372/13 z dnia 28 października 2013 roku. W miarę potrzeb i sytuacji
społecznej zadania Programu mogą ulec zmianom i udoskonaleniom.
Przemocą w rodzinie określone jest każde zachowanie skierowane wobec osoby
bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to
zamierzone, wykorzystujące przewagę siły działanie, przeciwko członkowi rodziny
naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolność, powodujące cierpienie i szkody.
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z
późn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne
działanie

naruszające prawa

lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności

narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą.

Rodzaje przemocy:
1. Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej
ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.
2. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszenie poczucia
własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.
3. Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych
zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.
4. Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne
uzależnienie ofiary od sprawcy.
5. Zaniedbanie – to ciągłe niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i
ekonomicznych.

Przemoc zwykle powtarza się według zauważalnej prawidłowości. Cykl przemocy,
szczególnie domowej, składa się z trzech następujących po siorbie faz:
1. Faza pierwsza to narastanie napięcia, przejawia się ona wtedy, gdy sytuacja w domu jest
bardzo trudna a wynika głównie z nasilonego napięcia, poirytowania występującego u
sprawcy przemocy. Wszystko może stać się pretekstem wywołującym złość, agresję. Faza ta
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charakteryzuje się wszczynaniem awantur często przy nasilonym spożyciu środków
zmieniających świadomość. Stopień niebezpieczeństwa wzrasta. Ofiara przemocy stara się
niwelować napięcie, uszczęśliwiać sprawcę, wywiązywać ze wszystkich obowiązków,
zaspokajać wszelkie zachcianki partnera. U niektórych kobiet występują fizyczne i
psychiczne dolegliwości (bóle głowy, brzucha, bezsenność czy osowiałość), będące wynikiem
narastającego stresu. Wzmożone napięcie może być tak przykre, że niektóre ofiary same
wszczynają awanturę, aby mieć to już za sobą.
2. Faza gwałtownej przemocy to druga z faz cyklu przemocy. Charakteryzuje się ona
wybuchem szału, gniewu i złości. Sprawca wpada w szał i wyładowuje swoje napięcie,
stosuje wzmożoną przemoc fizyczną. Kobieta natomiast robi wszystko, aby uspokoić sprawcę
i ochronić się. Nic jednak nie jest w stanie powstrzymać eksplozji agresji. Po zakończeniu
wybuchu kobieta wykazuje przejawy szoku, odczuwa wstyd, przerażenie, nie wierzy w to co
się stało, traci ochotę do życia.
3 .Ostatnią fazą jest miodowy miesiąc, charakteryzujący się diametralną zmianą zachowania
sprawcy, który z agresywnego, wybuchowego sprawcy przemocy staje się osobą pełną
miłości i skruchy. Próbuje naprawić swoje złe zachowanie poprzez obdarowywanie ofiary
prezentami, kwiatami i serdecznymi gestami. Pragnie przebaczenia. Zagrożeniem jakie niesie
ta faza jest nasilony poziom każdej kolejnej fazy wybuchu.
Przemoc jest przestępstwem, w zależności od tego, czy ma ona charakter
jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana na podstawie przepisów Kodeksu Karnego. Jeżeli
przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad
rodziną, art. 207 Kodeksu karnego ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ).
Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje, prowadzi nie tylko do uszkodzeń
ciała ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki
spostrzega ona samą siebie, sprawcę oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w
rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia działań.
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ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Zespół Interdyscyplinarny stanowi najważniejszy element gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma on na celu skupienie przedstawicieli wszystkich
instytucji i służb z tereny gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić
się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenie systemu wsparcia dla osób i
rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
Obowiązek z zakresu obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Uchwała Rady Gminy Dopiewo Nr XXXIII/416/17 z dnia 31 lipca 2017r. określa tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zarządzeniem Nr 45/11 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 18 sierpnia 2011r. został powołany
Zespół Interdyscyplinarny,
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, Komisariatu Policji w Dopiewie, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dopiewie, placówek oświatowych, do których
uczęszczają dzieci z terenu gminy Dopiewo,

placówek ochrony zdrowia, organizacji

pozarządowych działających na terenie Gminy Dopiewo, Zespołu Kuratorskiego Sądu
Rejonowego w Poznaniu właściwego dla Gminy Dopiewo, a także specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy ponadto:


diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,



inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,



rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,



inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
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podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania

problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie dla indywidualnych
przypadków. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Uchwała Nr 01/2011 z dnia 6
września 2011r upoważnili Przewodniczącego do powoływania grup roboczych. W skład
grupy roboczej wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji, którzy kompetencyjnie mogą
pomóc w rozwiązaniu problemu i zaprzestaniu przemocy.
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2018r. :
1. Osoby znajdujące się w kryzysie a w szczególności ofiary przemocy domowej
mogą uzyskać profesjonalną, specjalistyczną pomoc od specjalistów dyżurujących w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie:
- psychologa z Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Kobylnicy

- po ustaleniu terminu

spotkania
- prawnika – porady indywidualne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą,
- psychologa prowadzący terapię indywidualną i rodziną – w każdy czwartek miesiąca.
po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ( tel. 607 100 153 lub 618 148 020 w. 17 )
uzgodnieniu terminu.
W 2018 roku ze wsparcia psychologów skorzystało 8 osób, radca prawny udzielił porad 6
osobom z rodzin, w których wystąpiła przemoc domowa, pracownicy socjalni i asystent
rodziny udzielili wsparcia socjalnego 91 osobom objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
2. Trzy rodziny – 2 matki każda z trojgiem dzieci i ojciec w trojgiem dzieci –
wymagające

szybkiej i doraźnej pomocy w sytuacji kryzysowej uzyskały tymczasowe

schronienie w obawie przez sprawcą przemocy domowej w Ośrodkach Interwencji
Kryzysowej.
3. W gminie Dopiewo zorganizowano warsztaty dotyczące promowania stylu życia
wolnego od przemocy dla 55 osób oraz 5 warsztatów podnoszących świadomość społeczną w
kwestii przemocy w rodzinie dla 1125 osób - dzieci, młodzieży i dorosłych
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4. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Gminie Dopiewo odbył cztery wspólne posiedzenia oraz 65 spotkań Grup Roboczych
5. Do Przewodniczącego ZI przekazano 51 „Niebieskich Kart - A”, na podstawie
których wszczętych zostało 37 procedur poprzez powołanie grup roboczych. Ponadto
kontynuowano 9 procedur „Niebieskie Karty” z ubiegłych lat.
6.

Podjętych zostało 37 decyzji o zakończeniu realizacji procedury „Niebieskiej

Karty”
- 20 z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu
dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu
pomocy
- 17 z uwagi na brak zasadności do podejmowania działań
7. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ( 14 osób ) oraz przedstawiciele
instytucji uczestniczących w spotkaniach grup roboczych ( 10 osób – policjanci, psycholodzy,
pedagodzy, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie) uczestniczyli w 3
jednodniowych szkoleniach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Ustawa z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła
na Gminę obowiązek opracowania programu wspierającego rodziny przeżywające trudności
związane z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Gminny Program Wspierania Rodziny
na lata 2016-2018 został zatwierdzony Uchwałą Nr XII/160/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia
26 października 2015 r.
Praca z rodziną obejmuje działania profilaktyczne, pracownika socjalnego, asystenta
rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz podmioty powołane do wspierania
rodziny. Ważną rolę w procesie wspierania rodziny odgrywa asystent rodziny, którego
zadaniem jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej i
niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do
zażegnania sytuacji kryzysowej rodziny. Zadaniem asystenta jest wzbudzenie w
podopiecznych wiary w swoje możliwości oraz motywowanie do podejmowania działań do
tej pory uznawanych za niemożliwe.
Przy wykonywaniu swoich obowiązków asystent współpracuje z jednostkami
administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami i osobami specjalizującymi się w pracy na rzecz dziecka i rodziny.
Celem działań profilaktycznych jest zapobieganie negatywnym zjawiskom, zarówno
tym, które mogą zaistnieć, jak i tym, które już istnieją. Istotne znaczenie mają działania
profilaktyczne skierowane do rodzin wymagających wsparcia ze strony osób i instytucji
powołanych do tego zadania. Występujące w rodzinie problemy niejednokrotnie są bardzo
złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań, a także koordynacji działań wszystkich
instytucji zaangażowanych w proces wspierania rodziny.
Trwałe zmiany w funkcjonowaniu rodzin mogą zaistnieć, gdy zostaną stworzone
warunki do wyeliminowania negatywnych czynników zakłócających jej rozwój, a pozytywne
nawyki zostaną utrwalone. Kluczowym słowem jest jednak „współpraca” rodziny z
asystentem, bez której działania asystenta nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Szansą na
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku jest wykorzystanie własnej aktywności i
wewnętrznego potencjału poprzez zdobycie nowych umiejętności w funkcjonowaniu rodziny.
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
nakłada na asystenta rodziny zadania w związku z artykułami zawartymi w Ustawie „Za
życiem”. Asystent rodziny pracuje tak, aby koordynować działania podejmowane przez
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rodzinę w kierunku zmierzającym do odnalezienia się w nowej sytuacji, do opieki nad
chorym dzieckiem, do dbania o siebie w sytuacji, kiedy ciąża jest zagrożona.
Asystent rodziny w roku 2018 współpracował łącznie z 13 rodzinami, w których
wychowuje się 31 małoletnich dzieci. Ponadto trzy rodziny korzystały ze wsparcia asystenta z
Ustawy „Za życiem”, dla których opracowano indywidualny katalog możliwości wsparcia.
Z przyczyn niezależnych od działań osób powołanych do pomocy 14 dzieci przebywa
w pieczy zastępczej, co skutkuje ponoszeniem kosztów ich pobytu w rodzinach zastępczych i
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
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Załącznik nr 1.1
do sprawozdania za 2018r.
Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pieczy zastępczej, w zakresie przeciwdziałania przemocy, dodatków
mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, ustawy o systemie
oświaty, Karty Dużej Rodziny,

Rodzaj zadania

ZADANIA ZLECONE
Składki zdrowotne od niektórych świadczeń
rodzinnych
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny,
Za życiem
Karta Dużej Rodziny
Świadczenie „Dobry start”

ZADANIA WŁASNE

Rozdział Paragraf

Liczba Liczba rodzin
Plan
osób w
(środowisk) finansowy
rodzinie

Realizacja
planu
finansowego

85213

4130

X
X

X
X

26077390
43135

25797120
42428

85228
85501
85502

4170

X

1

-

X

x

19200
20203045
4260000

19 200
20142810
4210362

X

x

2010

870

1550000

1381450

2995222

2633564

85503
85504

4210

-

-

X

X

Dom Pomocy Społecznej
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Składki zdrowotne od zasiłków stałych
Zasiłki celowe ogółem w tym:
Na pokrycie zdarzenia losowego
Zasiłki okresowe (własne)
Opał
Zasiłki na leki i leczenie
Zasiłki na wyposażenie szkolne
Zasiłki na żywność i zaspokojenie podstawowych
potrzeb
Zasiłki specjalne celowe przy przekroczeniu progu
dochodowego
Zasiłki okresowe (dotacja)
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Utrzymanie Ośrodka
Usługi opiekuńcze
Pomoc w zakresie dożywiania
Dożywianie dla dzieci i młodzieży ze środków
własnych i z rezerwy celowej budżetu państwa

85202
85205

4330

23
X

23
x

806000
2500

740 809
2168

85213

4130

22

21

10000

8 819

85214
-

3110
-

357
11
41
192
29
4
183

142
6
22
75
15
1
53

250000
-

160 208
15 836
11 325
54 014
7 515
150
71 368

-

-

177

59

-

85214
85215
85216
85219
85228
85230
-

3110
3110
3110
-

41
X
27
431
235

22
x
25
12
111
49

36782
45000
124987
1016600
117659
200000

63 647
36782
32395
108 871
945839
109778
200 000
119024
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Posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku
celowego z rezerwy celowej budżetu państwa
w tym osoby dorosłe:
Pozostała działalność(Wigilie dla seniorów)
Pozostała działalność (Projekt z PCPR)
Pomoc materialna dla uczniów
(zasiłki i stypendia szkolne)
Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny,
Za życiem
Rodziny zastępcze
Wspieranie rodziny
OGÓŁEM DZIAŁ 852,853,854,855

-

85295
85395
85415

-

196

62

28

21

4210
X

x

85502
85504
85508
-

12
-

X

X

80 976

30000
4200
75301

24082
4200
19863

111180

109677

91013
74000
29072612

71598
58475
28430684
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Załącznik nr 1.2
do sprawozdania za 2018r.
Dane na dzień 31 grudzień 2018 rok.
Liczba mieszkańców w 2018r.
Kobiety - w wieku produkcyjnym
Mężczyźni - w wieku produkcyjnym
OGÓŁEM – os. w wieku produkcyjnym

25 539 os.
7 969 os.
7 635 os.
15 604 os.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2018r. w PUP
Kobiety
92
Mężczyźni
43
Ogółem
135
Stopa bezrobocia 0,86

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba
rodzin

Liczba osób w
rodzinach

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem:
w tym : rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze
Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą
Alkoholizm lub narkomania
Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

73
0
3
21
77
148
5
0
85
75

179
0
3
59
170
310
20
0
376
286

40
30
0

122
162
0

0

0

17
9
0

31
23
0

Załącznik nr 1.3
do sprawozdania za 2018r.

Kwota zasiłków stałych wypłaconych w poszczególnych miejscowościach.
Miejscowość

Zasiłki stałe

Dąbrowa
Dąbrówka
Dopiewo, Fiałkowo
Dopiewiec
Konarzewo
Lisówki
Palędzie
Podłoziny
Skórzewo
Trzcielin
Więckowice, Drwęsa, Pokrzywnica
Zakrzewo
Zborowo
Żarnowiec
Razem

7 371
7 371
31 739
0
10 738
13 344
0
0
13 344
648
163
17 318
6 835
0
108 871

Liczba osób w
rodzinie
1
1
9
0
2
3
0
0
2
1
2
5
1
0
27
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Załącznik nr 1.4
do sprawozdania za 2018r.
Zasiłki celowe i okresowe za rok 2018

Miejscowość

Kwota zasiłków
celowych

Kwota zasiłków
okresowych

Razem:

Dąbrowa

9 250

1 050

10 300

Dąbrówka

11 100

0

11 100

Dopiewo, Fiałkowo

31 470

16 308

47 778

Dopiewiec

10 447

836

11 283

Konarzewo, Glinki

14 950

0

14 950

Lisówki

2 700

0

2 700

Palędzie, Gołuski

11 680

5 000

16 680

Podłoziny

1 100

0

1 100

Pokrzywnica

4 493

0

4 493

Skórzewo

31 086

10 925

42 011

Trzcielin

7 750

0

7 750

Więckowice, Drwęsa

3 100

0

3 100

Zakrzewo

3 220

10 234

13 454

Zborowo

5 237

3 754

8 991

Żarnowiec

1 300

0

1 300

Razem

148 883

48 107

196 990
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Załącznik nr 1.5
do sprawozdania za 2018r.

ŚWIADCZENIA RODINNE, FUNDUSZ ALIMENATCYJNY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ZA
ŻYCIEM 2018 r.
Rodzaj świadczenia

Kwota

Roczna liczba
wypłaconych świadczeń

Zasiłki rodzinne

903 195

7789

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
Urodzenia dziecka

38 000

38

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z

140 130

357

Samotnego wychowywania dziecka

73 142

374

Kształcenia i rehabilitacji dziecka

42 360

398

Rozpoczęcia roku szkolnego

41 700

417

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

102 790

1082

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza

64 247

921

Świadczenie pielęgnacyjne

1 059 087

719

Specjalny zasiłek opiekuńczy

13 920

26

Zasiłek pielęgnacyjny

503 185

3193

Fundusz alimentacyjny

228 805

539

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

201 000

201

Zasiłek dla opiekuna

4 680

9

Świadczenie rodzicielskie

405 330

442

Art. 5 ust. 3 zł za zł

58 604

X

Za życiem

20 000

5

Ogółem

3 900 175

x

urlopu wychowawczego

niepełnosprawnego

miejscem zamieszkania
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Załącznik nr 1.6
do sprawozdania za 2018r.
Dodatki mieszkaniowe za rok 2018
Ilość decyzji przyznających

19

Ilość decyzji o wycofaniu wniosku

0

Ilość decyzji prostujących

0

Ilość decyzji odmownych

0

Ilość decyzji wstrzymujących

0

Ilość decyzji anulujących wstrzymanie

0

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych

124

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych

32 395

Zarządcy:
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa – Konarzewo
2. Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu
3. Wojciech Macioszczyk
4. Polskie Koleje Państwowe
5. Magdalena Rychlik
6. Piotr Rychlik
7. LTG Nieruchomości Poznań
Załącznik nr 1.7
do sprawozdania za 2018 r.
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 2018 r.
Kwota

Roczna liczba wypłaconych świadczeń

19 835 771,90

39 793
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Załącznik nr 1.8
do sprawozdania za 2018r.
ŚWIADCZENIA ZA ŻYCIEM 2018 r.
Kwota

Roczna liczba wypłaconych świadczeń

20 000

5

Załącznik nr 1.9
do sprawozdania za 2018r.
WYDATKI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2018

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii
Lp. ZADANIE

PARAGRAF
WYDATKÓW

KOSZT
REALIZACJI

I.

Pomoc prawna

4170

6720,00

III.

Programy profilaktyczne dotyczące
przeciwdziałania narkomanii

4170,4111,4300

9118,00

Razem 85153

15838,00
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Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Lp.

ZADANIE

PARAGRAF

KOSZT

WYDATKÓW REALIZACJI
I.

1.Pomoc prawna

4170

118320,00

4300

188194,00

4390

2060,00

4210

5971,00

2.Szkolenia skierowane do nauczycieli,
rodziców i uczniów, programy profilaktyczne
dotyczące uzależnień
3.Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
4. Pomoc opiekuńczo – wychowawcza,
psychologiczna, socjalna, terapeutyczna:
etat opiekunów świetlic, psycholog, nauka
języka angielskiego.
5. Sprzątanie świetlicy.
II.

1.Szkolenia skierowane do nauczycieli,
rodziców i uczniów, seniorów, programy
profilaktyczne dotyczące uzależnień
2. Obozy socjoterapeutyczne.
3.Pozostałe usługi.

III.

1.Opinie zespołu biegłych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu .

IV.

1. Wyposażenie świetlic
2. Zakup akcesoriów komputerowych.
3. Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń.

V.

Składki ZUS od umów zleceń

4110

5454,00

VI.

Dożywianie dzieci w świetlicach.

4220

21362,00

VII.

Zakup pomocy dydaktycznej

4240

42,00

4430

500,00

VIII. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie
komputerów)

IX.

Zużycie energii, gazu, wody w świetlicach

4260

12527,00

X.

Opłaty z tytułu zakupu usług

4360

4966,00
44

telekomunikacyjnych
XI.

Szkolenia pracowników

4700

1100,00

XII

Delegacje pracowników

4410

100,00

RAZEM 85154

360596,00

OGÓŁEM 851

376434,00
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Raport z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała NR XXXVI/469/17 Rady Gminy Dopiewo, z dnia 20 listopada 2017r w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2018.

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją
społeczną osób uzależnionych od alkoholu należą do zadań własnych gmin. Ustawą z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.), nakłada na gminę obowiązek opracowany corocznie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szczególną rolę w opracowaniu programu i jego realizację pełni Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja
wszczyna procedurę sądowego zobowiązania do leczenia
odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu, powodują rozkład
życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy, systematycznie zakłócają
spokój i porządek publiczny.
Do obowiązków Komisji należy:
- Organizacja szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych.
- Przeprowadzanie kontroli podmiotów, które posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych.
- Opiniowanie w sprawie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy Dopiewo Nr XLIII/593/18 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz Uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr XLIII/592/18 z dnia 25 czerwca
2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Dopiewo.
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych i członków ich rodzin
poprzez możliwość korzystania z porad radcy prawnego, psychologa, terapeuty oraz
pracownika socjalnego.
- Komisja organizuje również szkolenia dla innych grup zawodowych (Policja, kuratorzy,
nauczyciele, służba zdrowia).
Realizując cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje środkami finansowymi uzyskanymi
na te cele z zezwoleń wydawanych przedsiębiorcom na sprzedaż napojów alkoholowych
przez Urząd Gminy. Środki te pozwalają na funkcjonowanie, na terenie gminy 3 świetlic
opiekuńczo - wychowawczych z elementami socjoterapii. Więckowice- „GROTA MARZEŃ”,
Konarzewo- „WESOŁA GROMADA”, ( z podziałem na dwie grupy wiekowe), Trzcielin-„ DZIECI Z
TĘCZOWEJ KRAINY”.
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Programy socjoterapeutyczne kontynuowane są podczas zimowisk, kolonii letnich i
obozów organizowanych dla dzieci.W 2018r. z tego rodzaju form wypoczynku skorzystało
łącznie 116 dzieci.
W placówkach oświatowych z terenu gminy realizowane są programy profilaktyczne
rekomendowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a
jako ich uzupełnienie placówki realizują również inne warsztaty i programy profilaktyczne o
tematyce uzależnień od środków psychoaktywnych i programy dot. przemocy.

Liczba posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

11

Liczba wszczętych procedur sądowego zobowiązania do leczenia
odwykowego w tym:

16

- skierowanych do Zespół biegłych w celu wydania opinii w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu

3

- skierowane do Sądu Rodzinnego.

2

Liczba kontroli podmiotów, które posiadają zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Liczba opinii w sprawie sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych w tym:

9
10
0

- negatywnych
Liczba dzieci – uczestników kolonii i zimowisk z kontynuacją
programów socjoterapeutycznych

116

Liczba uczestników 3 świetlic opiekuńczo-wychowawczych z
elementami socjoterapii (Konarzewo, Trzcielin, Więckowice)

43

Liczba osób objętych szkoleniami i warsztatami profilaktycznymi w
tym:

2827

- uczniowie:
- nauczyciele
- rodzice

1547
340
940
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Uchwała NR LXXVII/510/14 Rady Gminy Dopiewo, z dnia 27 października 2014r w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2020.

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.
Dz.U. z 2018, poz. 1030 ze zm.), przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych
gminy. Realizacja powyższych działań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii opracowany na lata 2015-2020, stanowiący część Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025.
Podmiotem realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest Ośrodek
Pomocy Społecznej
Zadania te obejmują:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
osób zagrożonych uzależnieniem
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
- pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
W oparciu o diagnozę środowiska, odpowiednio do stopnia zagrożenia, profilaktyka
uzależnień prowadzona jest na 3 poziomach: uniwersalna, selektywna, wskazująca. Wśród
młodzieży szkolnej z terenu gminy, w 2018r. realizowane były programy profilaktyki
uniwersalnej, która ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań
ryzykownych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników
chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń
rozpowszechnionych takich jak np. używanie substancji psychoaktywnych (alkohol,
narkotyki), przemoc. Programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – narkomanii
prowadził specjalista z tej dziedziny. Realizacja działań profilaktycznych dot. narkomanii
następuje w oparciu o zgłoszenie z danej placówki oświatowej.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
dysponując środkami finansowymi uzyskanymi na te cele z zezwoleń wydawanych
przedsiębiorcom na sprzedaż napojów alkoholowych przez Urząd Gminy.

Dane za rok 2018
Wysokość wydatków

Zadania

Liczba szkół Liczba uczestników

poniesionych na profilaktykę
narkotykową
48

rozdz. 85153
Warsztaty
15.838,00 zł

profilaktyczne 2

150

( w tym pomoc prawna
6.720,00zł )

Dane za rok 2017
Wysokość wydatków

Zadania

Liczba szkół Liczba uczestników

poniesionych na profilaktykę
narkotykową
rozdz. 85153
Warsztaty
20.060,00zł

profilaktyczne 1

260

(w tym pomoc prawna
8.300,00zł

Dane za rok 2016
Wysokość wydatków

Zadania

Liczba szkół Liczba uczestników

poniesionych na profilaktykę
narkotykową
rozdz. 85153
Warsztaty
7.509,00zł

Profilaktyczne 2

638

(w tym literatura – 479,00zł

Dane za rok 2015
49

Wysokość wydatków

Zadania

Liczba szkół Liczba uczestników

poniesionych na profilaktykę
narkotykową
rozdz. 85153
Warsztaty
13.199,00zł

profilaktyczne 3
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Uchwała Nr LV/372/13 Rada Gminy Dopiewo z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2014 – 2020.
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1493 ze zm.) uznaje, ze przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, a władze
publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i
poszanowanie ich praw i wolności.
Wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 10 czerwca 2010 roku ( Dz. U. Nr 125, poz.
842 ) zobowiązało gminę do opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także powołania zespołu
interdyscyplinarnego. Zadaniem zespołu jest włączenie

przedstawicieli podmiotów

wskazanych w ustawie do działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przemocy w
rodzinie. Zespól interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach.
Uchwała Nr XXXIII/416/17Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 lipca 2017r. określa
tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie

oraz

szczegółowych

warunków

jego

funkcjonowania.
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Podjęcie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”)

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego W 2018r
Lp.

Działania

Ilość

1.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

4

2.

Spotkania grup roboczych

65

3.

Sporządzone „Niebieskie Karty - A”

51

4.

Prowadzone procedury „Niebieskie Karty”

46

5.

Zakończone procedury „Niebieskie Karty”

37

Na realizację powyższego zadania przeznaczono 2.168,22zł (obsługa administracyjnotechniczna, szkolenie dla przedstawicieli instytucji uczestniczących w spotkania grup roboczych )

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego W 2017r
Lp.

Działania

Ilość

1.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

4

2.

Spotkania grup roboczych

89

3.

Sporządzone „Niebieskie Karty - A”

29

4.

Prowadzone procedury „Niebieskie Karty”

45

5.

Zakończone procedury „Niebieskie Karty”

26

Na realizację powyższego zadania przeznaczono 8.602zł (obsługa administracyjnotechniczna,

szkolenia

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego,

rozpropagowanie

wśród

mieszkańców gminy parkietu materiałów „Reaguj na przemoc – edycja 2017, wyjazd seniorów –
szkolenie na temat praw osób starszych doświadczających przemocy domowej )
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Działania Zespołu Interdyscyplinarnego W 2016r
Lp.

Działania

Ilość

1.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

4

2.

Spotkania grup roboczych

145

3.

Sporządzone „Niebieskie Karty - A”

42

4.

Prowadzone procedury „Niebieskie Karty”

47

5.

Zakończone procedury „Niebieskie Karty”

32

Na realizację powyższego zadania przeznaczono 9.912,00zł (obsługa administracyjnotechniczna, szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli instytucji
uczestniczących w spotkania grup roboczych, działania edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych w
zakresie przemocy w rodzinie )

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego W 2015r
Lp.

Działania

Ilość

1.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

4

2.

Spotkania grup roboczych

112

3.

Sporządzone „Niebieskie Karty - A”

34

4.

Prowadzone procedury „Niebieskie Karty”

42

5.

Zakończone procedury „Niebieskie Karty”

27

Na realizację powyższego zadania przeznaczono 7.166,00zł (obsługa administracyjnotechniczna, szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli instytucji
uczestniczących w spotkania grup roboczych, działania edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych w
zakresie przemocy w rodzinie, upowszechnienie wśród mieszkańców gminy parkietu materiałów
„Reaguj na przemoc – edycja 2015)

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego W 2014r

52

Lp.

Działania

Ilość

1.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

4

2.

Spotkania grup roboczych

41

3.

Sporządzone „Niebieskie Karty - A”

19

4.

Prowadzone procedury „Niebieskie Karty”

28

5.

Zakończone procedury „Niebieskie Karty”

20

Na realizację powyższego zadania przeznaczono 9.954,00zł (obsługa administracyjnotechniczna, szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli instytucji
uczestniczących w spotkania grup roboczych, działania edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych w
zakresie przemocy w rodzinie,)

Uchwała Nr LXI/411/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu osłonowego wspierania dożywiania dzieci i
zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na
lata 2014-2020”.
Wprowadzeniem uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie
ustalenia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( M. P, Z 2013 r., poz.1024),
zleciła gminą do realizacji zadania zapewnienia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w
postaci posiłku. Ustawa wskazuje wsparcie w tym zakresie osobom spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy
społecznej. Z analizy danych za lata 2014-2018 wynika, iż w tym okresie wzrosła liczba osób i
rodzin dożywianych, natomiast maleje liczba dzieci dożywianych.
Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
szkolnej oraz osób dorosłych w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych,
niepełnosprawnych, o niskim dochodzie.
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Program był elementem polityki społecznej gminy w zakresie wypełniania zadań własnych o
charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy
stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Z dniem 31 grudnia 2018r. utraciła moc powyższa uchwała.
Dane dotyczące poszczególnych lat:

ILOŚĆ OSÓB

2014

2015

2016

2017

2018

494

641

480

529

431

197.900

192.000

200.000

200.000

KWOTY
193.223
WYDADTKOWANE
W ZŁ

.

Uchwała Nr XII/160/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2015 r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie
Dopiewo
Ustawa z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
nałożyła na Gminę obowiązek opracowania programu wspierającego rodziny przeżywające
trudności związane z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Praca z rodziną obejmuje
działania profilaktyczne, pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej oraz podmioty powołane do wspierania rodziny.Dodatkowo ustawa o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. nakłada na asystenta
rodziny zadania w związku z artykułami zawartymi w Ustawie „Za życiem”. Asystent rodziny
pracuje tak, aby koordynować działania podejmowane przez rodzinę w kierunku
zmierzającym do odnalezienia się w nowej sytuacji, do opieki nad chorym dzieckiem, do
dbania o siebie w sytuacji, kiedy ciąża jest zagrożona.
W latach realizacji programu w latach 2016 – 2018 dane przedstawiają się następująco
dla poszczególnych lat:
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Liczba
Liczba
Zakończenie Ze względu
Ze
Ze
Liczba Liczba rodzin
Piecza
Placówka
Koszt
rodzin
dzieci w
pracy z
na
względy względu
rodzin
objętych
zastępcza opiekuńcza zadania
objętych rodzinach
rodziną
zaprzestanie na brak
na
objętych pomocą „Za
(zł)
wsparciem objętych
współpracy
efektów osiągnięcie pomocą
Życiem”
ROK asystenta wsparciem
(ogółem)
przez rodzinę
celów
„Za
zakończonych
rodziny
asystenta
(zmiana
Życiem”
rodziny
miejsca
(ogółem)
(ogółem)
zamieszkania)
(ogółem)

2018

13

31

7

3

2

2

3

2

12

2

51.475

2017

20

40

9

6

1

2

1

0

8

1

63.712

2016

14

35

5

1

3

1

0

0

6

1

51.855
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