Sprawozdanie
z działalności
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Więcborku
w 2013 r.

Więcbork, marzec 2014

SPIS TREŚCI

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Wprowadzenie ........................................................................................................................ 5
Realizacja zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej ..................................................... 6
2.1. Charakterystyka środowisk objętych pomocą ................................................................. 6
2.2. Świadczenia pomocy społecznej .................................................................................... 10
2.3. Pracownicy socjalni – ich rola i zadania......................................................................... 15
2.4. Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej - PEAD” . 18
Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną .................................................... 19
3.1. Projekt systemowy interAKTYWNI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ............................................................. 23
3.2. Współpraca z jednostkami i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pomocy
społecznej ...................................................................................................................... 24
Mieszkania Chronione ........................................................................................................... 26
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku ................................................................. 26
Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „DOMEK” w Więcborku ............ 27
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych
Uzależnień w Gminie Więcbork na 2012 rok ....................................................................... 27
7.1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ........................................ 28
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Więcbork na lata 2012-2016 .................................................................. 29
8.1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ................................................................................. 31
8.2. Punkt Interwencji Kryzysowej ........................................................................................ 32
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014.................................................. 33
9.1. System wsparcia rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi........................ 33
9.2. Świetlica Środowiskowa UŚMIECH w Więcborku .......................................................... 36
Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych ....................................................... 38
Prace społecznie użyteczne ................................................................................................... 41
Organizacja pracy i kadra ...................................................................................................... 42
12.1. Organizacja pracy...................................................................................................... 42
12.2. Kadra ......................................................................................................................... 45
12.3. Budżet MGOPS .......................................................................................................... 47
12.4. Postępowania w ramach ustawy PZP ....................................................................... 48
Potrzeby i plany w zakresie świadczenia pomocy na rzecz mieszkańców gminy na rok 2014
............................................................................................................................................... 49
13.1. Potrzeby na rok 2014 ................................................................................................ 49
13.2. Plany na rok 2014 ...................................................................................................... 52
Załączniki ............................................................................................................................... 55
14.1. Wykonanie budżetu MGOPS w Więcborku w roku 2013 .......................................... 56
14.2. Budynek MGOPS w Więcborku (stan przed i po termomodernizacji) ....................... 59

Spis tabel i wykresów
Tabela 1 Ilość osób i rodzin objętych pomocą w ramach ups, w okresie 2012-2013 ..................... 6
Tabela 2 Powody przyznania pomocy w ramach ups w okresie 2011 - 2013 ................................. 7
Tabela 3 Typy rodzin objętych pomocą w ramach ups w 2012-2013 r........................................... 8
Wykres 1 Główne źródło dochodu rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. ............ 9
Tabela 4 Świadczenia udzielane w ramach ustawy o pomocy społecznej .................................... 11
Tabela 5 Analiza wieku osób umieszczonych w domach pomocy społecznej .............................. 13
Tabela 6 Analiza średnich miesięcznych kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej, w
których przebywają mieszkańcy gminy Więcbork ........................................................................ 14
Tabela 7 Analiza kosztów partycypacji gminy w kosztach pobytu osób w dps w latach 2010 –
2013............................................................................................................................................... 14
Wykres 2 Realizacja Programu PEAD 2013 na terenie gminy Więcbork....................................... 18
Tabela 8 Zrealizowane działania w KIS, edycja 2013 r. ................................................................. 23
Tabela 9 Wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w 2013 r.
....................................................................................................................................................... 39
Tabela 10 Wydatki związane z realizacją świadczeń w ramach rządowych programów .............. 40
Tabela 11 Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych i ich rodzaj.................................. 41
Wykres 3 Pracownicy MGOPS, z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne, wg stanu na
dzień 31.12.2013 r......................................................................................................................... 46
Wykres 4 Wykształcenie pracowników MGOPS, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. ...................... 46
Tabela 12 Dynamika wzrostu wydatków MGOPS w latach 2012 - 2013....................................... 47
Tabela 13 Źródła finansowania zadań realizowanych przez MGOPS w roku 2013 ....................... 47
Wykres 5 Wydatkowanie budżetu MGOPS w 2013 r., z podziałem na źródła finansowana ........ 48

1.

WPROWADZENIE

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. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy
społecznej spoczywa m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego. Gmina zobowiązana jest zgodnie
z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie
potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej
niezbędnych potrzeb życiowych.
MGOPS w Więcborku jest instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej na poziomie gminy. Jest głównym inicjatorem działań
o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia
grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ograniczenie marginalizacji osób i rodzin poprzez wspieranie ich w wysiłkach, zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka, a także zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym życiowe usamodzielnienie
i integrację ze środowiskiem, stanowiły cel działania pomocy społecznej.
Różnorodne instrumenty pomocy pieniężnej i niepieniężnej z zakresu pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów stworzyły spójny system działań
uwarunkowany możliwościami posiadanego zasobu finansowego i kadrowego.
Przedstawiony materiał pozwala podsumować szereg realizowanych przez Ośrodek przedsięwzięć,
inicjatyw, projektów, a także pozwala na zaprezentowanie przyjętych/wdrożonych działań, rozwiązań
(metod, narzędzi).
Odzwierciedla stale rozbudowywaną ofertę wsparcia, rosnący potencjał kadry Ośrodka i otwartość
do angażowania się w różnorodne inicjatywy.

Poniższy dokument stanowi równocześnie sprawozdanie Dyrektora MGOPS za rok 2013, o którym
mowa w art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz w art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Sprawozdanie niniejsze, ze względu na komplementarny zakres informacji
wynikających ze spełnienia obydwu powołanych wyżej obowiązków sprawozdawczych, prezentuje te
informacje łącznie.
Nadmienia się, że niniejszy dokument zawiera skrócone informacje na temat działalności dwóch
podmiotów funkcjonujących w strukturach MGOPS, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy
w Więcborku wraz z Klubem Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „DOMEK” w Więcborku,
których to funkcjonowanie będzie przedmiotem analizy w innym, odrębnym dokumencie.
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2. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
2.1. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISK OBJĘTYCH POMOCĄ
MGOPS w Więcborku realizując zadania dookreślone w ustawie o pomocy społecznej (dalej: ups) wspiera
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w
warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania zmierzające do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Udzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie
pomocy, a potrzeby korzystających z pomocy są uwzględniane w miarę możliwości Ośrodka.
W myśl ups podstawowym warunkiem przyznania pomocy jest zaistnienie jednego z problemów
określonych w artykule 7 (…), a ponadto - dla świadczeń pieniężnych - warunkiem jest wysokość dochodu,
który do 30 września 2012 r. nie mógł przekraczać dla osoby w rodzinie – 351 zł, a dla osoby samotnie
1
gospodarującej – 477 zł. Od 1 października 2012 r. kwoty te wynosiły odpowiednio 456 zł i 542 zł.
W latach 2008-2012 we wszystkich województwach wystąpił spadek liczby osób korzystających z pomocy
społecznej, taka sytuacja również wystąpiła w gminie Więcbork, jednak od momentu podwyższenia
kryterium dochodowego, w ramach ups, liczba osób/rodzin korzystających z pomocy sukcesywnie
wzrasta. W roku 2013 z różnych form pomocy skorzystało łącznie 609 środowisk, w których żyje 1 749
osób. Jest to prawie 13 % mieszkańców gminy.
Tabela 1 Ilość osób i rodzin objętych pomocą w ramach ups, w okresie 2012-2013
Liczba osób,
którym przyznano
świadczenia
2012
2013
Liczba osób/rodzin
objętych pracą socjalną
Liczba osób/rodzin
objętych pomocą - ogółem
w tym
świadczenia pieniężne
w tym
świadczenia niepieniężne
Świadczenia przyznane
w ramach zadań zleconych
gminie
Świadczenia przyznane
w ramach zadań własnych
gminy

Liczba
rodzin
2012

Liczba osób
w tych rodzinach

2013

2012

2013

% mieszkańców
gminy korzystają.
z pomocy
2012
2013

-

-

619

669

1 805

1 868

-

-

944

992

580

609

1 760

1 749

12,95

12,90

503

515

460

478

1 448

1 415

-

-

517

549

314

334

1 064

1 108

-

-

13

8

13

8

88

43

-

-

942

990

580

609

1 760

1 749

-

-

Źródło: analiza własna na podstawie sprawozdań za 2012 i 2013 r.

Poniżej przedstawiono powody (przyczyny) trudnej sytuacji życiowej, które determinują osoby i rodziny
do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą
współwystępować ze sobą, wobec tego nie sumują się.

1

Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2013, s.17
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Rodzaj problemu według ustawy o pomocy społecznej jest to powód udzielenia pomocy (art.7 ups), który
według art.8 ust. 1 tej ustawy – w przypadku świadczeń pieniężnych zależnych od dochodu – musi
wystąpić jednocześnie z niskim dochodem (granica progu dochodowego).
Na potrzeby poniższej analizy dokonano grupowania problemów, następująco:
1. brak pracy (bezrobocie);
2. zdrowotne – niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba;
3. rodzinne – potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, sieroctwo, przemoc w rodzinie;
4. społeczne – bezdomność, alkoholizm lub narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
5. pozostałe – zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi.

2011
Powód
trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin - ogółem
Praca socjalna
Ubóstwo
GRUPY PROBLEMÓW
BRAK PRACY
ZDROWOTNE

RODZINNE

POZOSTAŁE

Liczba
rodzin

2012
%

578
100
578
100
321 55,54

Liczba
rodzin

2013
%

625
100
619
99
343 54,88

Liczba
rodzin

%

669
100
669
100
372 55,60

Wahania ’13 r.
w stos. do ’12 r.

Tabela 2 Powody przyznania pomocy w ramach ups w okresie 2011 - 2013

+ 44
+50
+ 29

Bezrobocie

329

56,92

334

53,44

360

53,81

+ 26

Niepełnosprawność
Długotr. lub ciężka choroba
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba och.
macierzyństwa
w tym: wielodzietności
Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowa.
i prowa. gospod.
domowego
w tym:
Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w
przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z ZK
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa

285
341
0
7

49,31
59,00
0
1,16

297
369
0
4

47,52
59,04
0
0,64

308
399
0
3

46,04
59,64
0
0,45

+ 11
+ 30
0
-1

40

6,92

38

6,08

50

7,47

+12

23

3,98

15

2,40

18

2,69

+3

218

37,72

135

21,60

134

20,03

-1

67

11,59

67

10,72

67

10,01

0

29
29
90
0

5,02
5,02
15,57
0

25
45
105
1

4,00
7,20
16,80
0,16

35
45
122
0

5,23
6,73
18,24
0

+10
0
+17
-1

7

17,30

11

1,76

7

1,04

-4

1
2

0,18
0,36

6
4

0,96
0,64

1
2

0,15
0,30

-5
-2

Źródło: analiza własna na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za 2011 – 2013 r.

W roku 2013 dominującym czynnikiem przyznawania świadczeń pomocy społecznej, podobnie jak w
latach poprzednich, jest przyczyny zdrowotne, tzn. długotrwałą chorobę zdiagnozowano u 59,64% rodzin
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oraz dużej mierze powiązana niepełnosprawność (46,04%) w zetknięciu z ubóstwem zmuszają do
podejmowania trudnych wyborów pomiędzy rozpoczęciem lub kontynuowaniem leczenia, a
koniecznością zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych.
Kolejnym problemem jest ubóstwo (rozumiane jako posiadanie dochodów, które nie przekraczają
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej), które dotyka 55,60% rodzin
korzystających z pomocy i utrzymuje się w grupie korzystających od dłuższego czasu na tym samym
poziomie.
W dalszej kolejności pojawia się problem bezrobocia (brak pracy), które dotyka 53,81% liczby rodzin.
Stopa bezrobocia w gminie wzrasta i jest wciąż dużym problemem społeczno-ekonomicznym (wg danych
PUP Sępólno Kr. stopa bezrobocia na XII.2013 na terenie powiatu sępoleńskiego wynosiła 25,10% i była
wyższa od roku poprzedniego o 0,04%). Najbardziej dramatyczną sytuację mają rodziny
świadczeniobiorców pomocy społecznej, które od dawna korzystają ze wsparcia właśnie z powodu
bezrobocia członka rodziny lub nawet więcej niż 1 osoby bezrobotnej w rodzinie.
Długotrwałe bezrobocie powoduje poważne zmiany w psychice bezrobotnych i ich izolację społeczną. Dla
części tych osób, bezrobocie staje się w coraz większym stopniu sposobem życia, dlatego ich aktywizacja
społeczno - zawodowa jest bardzo trudna. Wymaga zastosowania innych metod pracy niż w przypadku
osób, które pozostają bez zatrudnienia do 12 miesięcy. Długotrwałe bezrobocie stwarza też zagrożenie
patologią społeczną, zmniejsza szansę na znalezienie pracy a tym samym powoduje degradację
materialną i społeczną tych osób i ich rodzin i często prowadzi do społecznego wykluczenia.
Bezradność wychowawcza rodzin, dotyka znacznego odsetka badanej populacji (20,03%), problem
zauważalny jest u prawie połowy rodzin z dziećmi (46,69%) i zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ
dotyczy bezpośrednio dzieci. Ważnym elementem pracy na rzecz tej grupy jest możliwość obejmowania
rodziców programami wsparcia i projektami edukacyjnymi/profilaktycznymi. W minionym roku wobec
tych rodzin kolejny rok stosowano dodatkową usługę jakim było wsparcie „asystenta rodziny”.
Niepokojące zjawisko, które można zaobserwować, to znaczny odsetek rodzin (18,24%), gdzie przyczyną
kryzysu jest problem uzależnienia od alkoholu, połowa tych rodzin, to osoby samotne, z czego 90% to
mężczyźni. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby rodzin z tym problemem o 15%.
Tabela 3 Typy rodzin objętych pomocą w ramach ups w 2012-2013 r.
Wyszczególnienie

2012

Liczba osób, w tych rodzinach
(w tym % ogółu)
2012
2013

2013
Liczba rodzin

Ogółem

RODZINY OGÓŁEM

% ogółu

Ogółem

Ogółem

% ogółu

% ogółu

625

-

669

-

1 878

1 898

osoby samotne

181

28,96

229

34,23

181

229

rodziny z dziećmi, w tym:

288

46,08

287

42,90

1 297

1 273

rodziny niepełne

85

29,51

86

30,00

289

300

emeryci i renciści,

176

28,16

182

27,20

409

398

70

11,20

84

12,56

70

84

w tym:

w tym: osoby samotne

Źródło: analiza własna na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za 2012-2013 r.

Ważnym czynnikiem wpływającym na częstość korzystania z pomocy społecznej jest wielkość
gospodarstw domowych. We wszystkich województwach występuje stosunkowo wysoki udział
gospodarstw 1-osobowych - głównie osób starszych samotnie gospodarujących, które najczęściej z
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powodów zdrowotnych korzystają z pomocy społecznej świadczonej w formie usług opiekuńczych i
2
zasiłków stałych.
Podobna sytuacja dotyka również gminę Więcbork, wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej (669
rodzin) – aż 34,23% osób prowadzi samodzielne gospodarstwa domowe. Rodziny emerytów i rencistów
stanowią aż 27,20% ogółu rodzin, w których także dominują gospodarstwa jednoosobowe 46,15% ogółu
rodzin emerytów i rencistów (2012: 39,77%). Istotną grupę klientów stanowią rodziny wychowujące dzieci
(42,90%), z czego aż 30% ogółu rodzin z dziećmi to rodziny niepełne.
Identyfikując grupy społeczno-ekonomiczne najbardziej narażone na potrzebę korzystania z pomocy
społecznej na terenie gminy są osoby w wieku produkcyjnym (tj. 59% ogółu korzystających), w
szczególności osoby niepracujące (bezrobotne/bierne zawodowo). W 2013 r. osoby niepracujące
stanowiły w tej grupie blisko 76%. Przyczyny bierności zawodowej zdiagnozowane przez pracowników
socjalnych to przede wszystkim długotrwała choroba, niepełnosprawność, nauka, świadczenie opieki nad
osobą zależną (dziecko/osoba starsza/niepełnosprawna), w związku z czym osoby te miały ograniczone
możliwości podjęcia zatrudnienia.
Praca nie chroni przed potrzebą korzystania z pomocy społecznej, ale znacznie ogranicza udział osób
pracujących w ogólnej liczbie beneficjentów, który wynosił 12%. Przyczyną korzystania z pomocy
społecznej gospodarstw osób z relatywnie wysokim dochodem własnym jest konieczność utrzymania z
takiego dochodu wieloosobowego gospodarstwa domowego.
Drugą grupą narażoną na korzystanie z pomocy społecznej są dzieci i młodzież poniżej 18 lat, które
stanowią 33% ogółu beneficjentów pomocy społecznej.
W niewielkim stopniu, w stosunku do ogólnej liczby korzystających, na potrzebę korzystania z pomocy
społecznej narażone są osoby w wieku poprodukcyjnym, które stanowiły 8% ogółu beneficjentów. Osoby
w wieku poprodukcyjnym posiadają emerytury, których przeciętna wysokość jest wyższa niż kryterium
dochodowe przyznania pomocy społecznej. W tym przedziale wieku trzy razy częściej z pomocy
społecznej korzystają kobiety niż mężczyźni, co jest następstwem wcześniejszej niższej aktywności
zawodowej kobiet, niższych wynagrodzeń kobiet (w konsekwencji niższych emerytur) oraz dłuższego
trwania życia kobiet. Nie można jednak bagatelizować potrzeb tej grupy osób, gdyż posiadane dochody,
pomimo iż przekraczają znacznie kryterium dochodowe ups pozostają w bardzo niekorzystnej sytuacji
spowodowanej bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Wykres 1 Główne źródło dochodu rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2013 r.
brak dochodu
4%
świadczenia
socjalne, zasiłek dla
bezrobotnych,
alimenty, itp.
42%

gospodarstwo rolne praca
5%
dorywcza
wynagrodzenie za
5%
pracę
15%

emerytura lub renta
29%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w POMOST STD w 2013 r.

2

GUS, Pomoc społeczna, infrastruktura, beneficjenci, świadczenia 2010, Warszawa 2012, str. 60
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Analiza powyższego wykresu jednoznacznie wykazuje, iż 42% ogółu rodzin korzystających z pomocy
(2012: 33%) utrzymuje się w głównej mierze ze świadczeń socjalnych lub innych niezarobkowych źródeł
utrzymania (np. stypendia za odbywanie stażu, zasiłki dla bezrobotnych, dodatki mieszkaniowe, alimenty),
4% ogółu rodzin/osób nie posiada w ogóle własnego dochodu (utrzymują się tylko i wyłącznie z pomocy
finansowej tut. ośrodka).
Reasumując, aż 75% ogółu rodzin korzystających z pomocy, w głównej mierze korzysta z różnego rodzaju
świadczeń z szeroko pojętego zabezpieczenia socjalnego, natomiast 15% ogółu rodzin utrzymuje się
w głównej mierze z wynagrodzenia za pracę.

2.2. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Obecny system pomocy społecznej funkcjonuje od 1 maja 2004 r.. Prawo do świadczeń w tym systemie
przysługuje osobom i rodzinom, które nie są w stanie same pokonać trudnych sytuacji życiowych,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W ustawie wyodrębniono pieniężne
i niepieniężne świadczenia pomocy społecznej.
Podstawowym warunkiem otrzymania świadczeń pieniężnych jest dochód, którego wysokość nie
przekracza kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. W przypadku
niektórych świadczeń kryterium dochodowe może być podwyższone uchwałą rady gminy.
Ponadto warunkiem otrzymania świadczenia jest wystąpienie jednego z problemów określonych w art. 7
ustawy. Niezależnie od kryteriów dochodowych, w systemie pomocy społecznej są zarejestrowane osoby
objęte świadczeniami częściowo lub całkowicie odpłatnymi. Do tego typu świadczeń należą usługi
opiekuńcze.
Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej
w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio
przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Formularz wywiadu
środowiskowego jest wieloczęściowy. Dla pomocy świadczonej w miejscu zamieszkania wypełniane są te
części, które dotyczą osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczeń po raz pierwszy, po raz kolejny
oraz w związku z aktualizacją ich danych. W przypadku osób lub rodzin korzystających ze stałych form
3
pomocy, aktualizacje sporządza się – pomimo braku zmiany danych – nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.
Działania ośrodka w obszarze wspierania funkcji ekonomicznej rodzin, obejmują system złożony z szeregu
instrumentów pomocy finansowej. Ich stosowanie wynika z uregulowań zawartych w ustawie o pomocy
społecznej.
W 2013 realizowano następujące świadczenia z pomocy społecznej:
1. świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy,
2. świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
c) poradnictwo specjalistyczne,
d) interwencja kryzysowa,
e) schronienie,

3

Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2013, s.18

10

f)
g)
h)
i)
j)

posiłek,
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
mieszkanie chronione,
pobyt i usługi w domach pomocy społecznej.

Tabela 4 Świadczenia udzielane w ramach ustawy o pomocy społecznej

Formy pomocy

1

2

Liczba
świadcz.

Kwota
świadcz.
w zł

3

4

5

Kwota
świadcz.
w zł
w 2012

Dynamika
(kol.5:6) *100

Lp.

Liczba osób,
którym decyzją
przyznano
świadczenie

2013

6

7

ŚWIADCZENIA FINANSOWE
1 Zasiłki okresowe

280

1 838

661 583

400 286

165,28

454
304

x
x

331 250
97 963

507 819
110 368

65,23
88,76

346

x

204 500

371 600

55,03

46

x

28 787

25 851

111,36

68

671

247 884

203 566

121,77

69

26 146

408 894

309 684

75,74

17

163

348 150

352 184

98,85

480
356

70 257
46 743

310 036
192 840

281 179
197 631

110,26
97,58

8

338

15 970

14 500

110,14

43

423

15 868

14 386

110,30

6 Sprawienie pogrzebu

0

0

0

0

0

7 Schronienie
8 Pobyt w mieszkaniu chronionym

2
5

38
1 609**

650
18 403

5 981
19 434

10,87
94,69

2 Zasiłki celowe i w naturze ogółem, w tym:
2a Zasiłek celowy
Zasiłki celowe w ramach programu
2b
państwa w zakresie dożywiania
Zasiłki celowe aktywizujące w ramach
projektu systemowego „interAKTYWNI”
2c współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
3 Zasiłki stałe

ŚWIADCZENIA NIEFINANSOWE
1 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu
zamieszkania
2 Odpłatność gminy za pobyt w domu
pomocy społecznej
3 Posiłek
3a

w tym: dla dzieci
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
4
z zaburzeniami psychicznymi
Składki zdrowotne, opłacane za osoby
5 otrzymujące zasiłek stały, niepodlegające
ubezpieczeniu z innego tytułu

Źródło: analiza własna na podstawie wykonania księgowego sprawozdań własnych za 2013 r. (dane z kolumny 3 i 4 podano na
podstawie meldunku MPiPS-03 za 2013; dane z kolumny 5 i 7 wykazano na podstawie wykonania księgowego)
*kwota świadczeń pomniejszona o 8.500,- zł tytułem zwrotu wydatków przez rodzinę za pobyt 1 mieszkanki w dps.
**Liczba świadczeń oznacza liczbę osobodni w stosunku do 5 kobiet przebywających w mieszkaniu chronionym

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, iż zasiłek okresowy to świadczenie finansowe
o największym rozmiarze pod względem wielkości środków finansowych przekazywanych na realizację
i pozostaje ważnym instrumentem finansowego wsparcia rodzin zamieszkujących gminę.
Korzystało z niego 280 osób (podmioty decyzji), żyjące w 268 rodzinach (44% ogółu rodzin).
Powodem tej sytuacji jest wzrost kryterium, a tym samym wzrost kwot udzielanych, w ramach tego
świadczenia. Nadmienia się, iż pomoc w formie zasiłku okresowego stanowi różnicę w wysokości 50%
między kryterium dochodowym, a dochodem osoby lub rodziny.
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Zasiłek okresowy w zdecydowanej większości przypadków był przyznawany z tytułu bezrobocia (97%
wszystkich rodzin, które otrzymały zasiłek okresowy), pozostałe 3% to niepełnosprawność i długotrwała
choroba.
Drugą co do rozmiaru pomocy w roku 2013 był zasiłek celowy, jako świadczenie finansowe przyznawane
na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MGOPS w Więcbork świadczy pomoc w formie zasiłków
celowych, przeznaczonych głównie na dofinansowanie do zakupu opału, bieżącej opłaty czynszu, energii,
gazu, wody, zakupu środków czystości, kosztów leczenia. Pomoc otrzymało 304 osób (podmiotów decyzji)
na łączną kwotę 97 963 zł.
W roku 2013 zasiłek celowy przyznawano również na zakup żywności, w ramach wieloletniego programu
pomoc państwa w zakresie dożywiania. Wydatki na ten cel (204.500 zł) stanowią 62% całości kosztów
zasiłków celowych. Program dożywiania, oprócz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności
w celu jego przygotowania, przewidywał również realizację pomocy w formie posiłków.
Łącznie Programem ogółem objętych zostało 1.320 osób, z czego:
 1.120 osób (340 rodzin) skorzystało ze świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego
na zakup żywności, na łączną kwotę 204 500 zł;
 480 osoby (273 rodziny) skorzystało z posiłku, na łączną kwotę 310 036 zł.
Dożywianie, w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy, jednak gminy otrzymują dotację celową
z budżetu państwa stanowiącą jedynie wsparcie samorządów w jego realizacji (max do 60% kosztów
realizacji zadania). Nadmienia się, iż wojewoda może wyrazić zgodę na obniżenie wkładu procentowego
środków własnych gminy, przeznaczonych na przedmiotowy program, z tym, że udział środków własnych
gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu.
Łączne koszty realizacji zadania wyniosły 564 536 (wraz z doposażeniem 11 punktów wydawania posiłków
na łączną kwotę 49 999,98 zł).
Wśród świadczeń pieniężnych udzielanych mieszkańcom gminy znajduje się również zasiłek stały,
wspierający osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, pozostające w ubóstwie.
Pomoc otrzymało 68 osób (podmiotów decyzji) na łączną kwotę 247 884 zł.
Analizując wielkość nakładów podnoszonych przez gminę, najbardziej kosztowną formą wsparcia jest
„usługa opiekuńcza świadczona w miejscu zamieszkania”.
W okresie sprawozdawczym pomocą w postaci usług opiekuńczych objęto 69 osób, (wzrost o 4 osób
w stosunku do roku 2012), z czego:
• 75% ogółu osób to osoby spełniające definicję „osoby samotnie gospodarującej”;
• 72% ogółu to osoby z niepełnosprawnością prawną (posiadające orzeczenie), pozostali
to niepełnosprawni biologicznie (bez orzeczenia), wszyscy są długotrwale chorzy;
• 83% ogółu osób, którym MGOPS świadczy usługę to kobiety;
• 33% osób zamieszkuje na ternach wiejskich (Sypniewo, Lubcza, Runowo Krajeńskie, Pęperzyn,
Suchorączek) i do nich codziennie opiekunki muszą dojechać własnym samochodem. MGOPS
refunduje 4 opiekunkom koszty używania prywatnego samochodu, w jazdach lokalnych do celów
służbowych przyznając im ryczałt pieniężny. Łączna ilość kilometrów, jest limitowana przez
MGOPS do 300km miesięcznie/1 opiekunkę, łącznie 1.200 km.
Na rzecz tych osób niezbędne było zabezpieczenie 26 146 godzin usług (średnio dziennie 1 osoba korzysta
z 1,5h usług). Na ten cel z budżetu wydatkowano 560 583,70 zł (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).
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Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.05.2013 r. wynosił 18,31 zł, natomiast od dnia 01.06.2013 r.
wynosi 19,41 zł.
Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła 69 986,43 zł co stanowi tylko
12,48% ogółu wydatków.
Niekorzystne tendencje demograficzne oraz zmiany w strukturze rodzin sprawiają, że coraz większa część
opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi jest przenoszona do różnych form instytucjonalnych,
z tego też powodu skierowanie i opłacanie pobytu w domu pomocy społecznej (świadczenie
niepieniężne) systematycznie zwiększa poziom wydatków jakie ponosi gmina na ten cel.
Zaznaczyć należy jednak, że ośrodek kieruje do dps jedynie osoby, w przypadku których nie istnieją żadne
możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jak również nie można zapewnić
osobie opieki pielęgnacyjnej na oddziałach opieki długoterminowej (ZPO, ZOL, hospicjum). W roku 2013
złożono 1 wniosek o umieszczenie w domach pomocy społecznej, osoba ta została skierowana
i umieszczona w dps.
W 2013 r. w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 17 osób.
Opłata za pobyt 17 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wnoszona była przez:
- mieszkańca domu i gminę – w 16 przypadkach;
- mieszkańca domu, gminę i rodzinę – w 1 przypadku.
Na realizację zadania dysponowano łączną kwotą 364.000 zł, wydatkowano kwotę 348 150 zł (co stanowi
95,65% planu), natomiast kwotę 8 500 zł wniosła rodzina za pobyt 1 osoby, mieszkanki w dps.
Kierując osobę do domu pomocy społecznej, MGOPS w Więcborku analizuje w szczególności, czy osoba
kierowana:
- wymaga całodobowej opieki (z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności),
- może samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania,
- może mieć zapewnione przez gminę niezbędną pomoc w formie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych.

Tabela 5 Analiza wieku osób umieszczonych w domach pomocy społecznej
Wiek

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

18-25

3

0

3

46-55

4

1

3

56-65

2

1

1

66 i więcej

8

5

3

Łącznie

17

7

10

Źródło: analiza własna

Analizują powyższe dane, należy podkreślić, iż 3 osoby, w wieku 18-25 zostały przez gminę skierowane do
domu pomocy społecznej, z uwagi na niemożność zapewnienia tym osobom prawidłowej, całodobowej
opieki w miejscu zamieszkania. Gmina nie posiada własnych podmiotów świadczących całodobową
opiekę, a tym samym koniecznym jest wykupywanie tych usług dla tych osób poza gminą.
Poniżej zaprezentowano informacje o
mieszkańcy/mieszkanki gminy Więcbork.

domach

pomocy

społecznej,

w których

przebywają
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L.p
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*

Nazwa i adres
placówki

Typ domu

2

3

DPS w Kamieniu Kr.,
89-430 Kamień Kr.
DPS w Suchorączku,
89-410 Więcbork
DPS w Kowalu,
87-820 Kowal
DPS w Bożenkowie,
86-031 Osielsko
DPS w Ludzisku,
88-160 Janikowo
DPS w Kurowie,
87-821 Baruchowo
DPS w Koronowie
86-010 Koronowo
*

dla osób przewlekle
somaty.chorych
dla osób przewlekle
psychicznie chorych
dla osób przewlekle
somaty. chorych
dla osób niepeł.
intelektualnie
dla osób niepeł.
intelektualnie
dla osób przewlekle
psychicznie chorych
dla osób niepeł.
intelektualnie
*

Liczba
osób

Tabela 6 Analiza średnich miesięcznych kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej, w których
przebywają mieszkańcy gminy Więcbork
Liczba
miejsc
rzeczywisty
ch

Średnio miesięczny
koszt utrzymania w dps

4

5

7

70

2 777,10 zł

2 849,62 zł

2,54

4

75

2 764,31 zł

2 926,85 zł

5,55

1

66

3 121,18 zł

3 343,37 zł

6,64

1

70

3 177,60 zł

3 358,80 zł

5,39

1

100

2 847,59 zł

2 859,51 zł

0,42

1

60

2 660,52 zł

2 920,56 zł

8,90

2

96

2 947,63 zł

3 000,03 zł

1,75

17

*

do III.2013

od III.2013

6

7

*

%
wzrostu
(kol 6:
kol 7)
8

*

Źródło: analiza własna

Z analizy danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że koszty utrzymania mieszkańca są
zróżnicowane i obecnie wahają się od 2 849,62 zł (Kamień Kr.) do 3 358,80 zł (Bożenkowo). Różnice w
średniomiesięcznym koszcie utrzymania w dps oraz procentowym jednorocznym wzroście wynikają
przede wszystkim z typu domu oraz jego wielkości jak również zależą od poziomu standardu usług
oferowanych mieszkańcom.

Tabela 7 Analiza kosztów partycypacji gminy w kosztach pobytu osób w dps w latach 2010 – 2013
Lata

Wyszczególnienie
2010

2011

2012

2013

Osoby umieszczone w dps

9

12

17

17

Średnia liczba miesięcy przebywania osób w dps

9

10

11

10

149 825

235 550

352 184

348 150*

Koszt poniesiony z budżetu MGOPS (w zł)

Źródło: analiza własna na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za 2009 - 2012 r.
*kwota pomniejszona o 8.500,- zł tytułem zwrotu wydatków przez rodzinę za pobyt 1 mieszkanki w dps.

Zauważalna jest znaczna tendencja wzrostu kosztu opłaty gminy za pobyt mieszkańców w domach
pomocy społecznej, spowodowana przede wszystkim wzrostem kosztów utrzymania w dps oraz
zwiększającą się liczbą umieszczanych osób.
Koszty w większości ponosi gmina, osoby umieszczane ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych
dochodów, co stanowi mniej niż 25% całości wydatków.
Nadmienia się, że w 2013 roku gmina Więcbork nadal wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie kurateli
nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy (obowiązek nałożony postanowieniem Sądu
Rejonowego w Tucholi z dnia 16 maja 2011 r.). Wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło łącznie 1.200 zł, tj.
100,-zł/miesięcznie. Koszty wynagrodzenia są zadaniem gminy finansowanym z budżetu gminy.
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2.3. PRACOWNICY SOCJALNI – ICH ROLA I ZADANIA
Rola pracownika socjalnego a także instytucji MGOPS zmienia się wraz ze zmieniającymi się problemami
społecznymi. Ośrodek wychodzi z tradycyjnego modelu, który przed laty uwarunkowany był klasycznymi
problemami społecznymi, i miał za zadanie realizację zabezpieczenia społecznego w tradycyjnych
obszarach problemów tj. ubóstwo, długotrwała choroba, uzależnienia itp..
Rola pracownika socjalnego musi koncentrować się na działaniach sprzyjających rozwojowi społecznemu.
Towarzyszy on osobie potrzebującej pomocy/wsparcia w pokonywaniu trudności będących barierą
w osiągnięciu aktywności zawodowej, społecznej.
Pracownicy socjalni stanowią grupę zawodową wewnętrznie zróżnicowaną – ze względu na wielość ról,
jakie odgrywają i działań jakie podejmują. Integracja tak wielu form aktywności w obrębie jednej profesji
jest możliwa przez wyznawanie wspólnych wartości podstawowych i akceptację celów pracy socjalnej.
Duże znaczenie ma na tym poziomie identyfikacja z własnym zawodem, umiejętność udzielenia sobie
odpowiedzi na pytania o to, kim jestem, będąc pracownikiem socjalnym, i bardziej „w jakim celu nim
jestem” niż „dlaczego nim jestem”. Tożsamość zawodowa i motywacja związana z wykonywaniem tego
4
zawodu wpływają niewątpliwie na jakość podejmowanych działań profesjonalnych.
MGOPS w Więcborku na dzień 31 grudnia 2013 r. w Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudniał 8
pracowników socjalnych (kobiety), w tym jedna osoba na zastępstwo. Teren gminy Więcbork w 2013 roku
obsługiwało 7 pracowników socjalnych w 6 rejonach opiekuńczych w głównej mierze świadcząc pracę
socjalną i przeprowadzając wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania klienta.
Stanowiska zajmowane przez pracowników socjalnych:
 specjaliści pracy socjalnej – 2 osoby;
 starszy pracownik socjalny – 1 osoba;
 pracownicy socjalni – 4 osoby.
Nadmienia się, że gmina wypełnia ustawowe kryterium zobowiązujące do zatrudniania pracowników
socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku: jeden pracownik socjalny na 2 tysiące
mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników w danej jednostce.
Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie wykształcenie i predyspozycje do wykonywania zawodu.
Posiadają oni szeroką wiedzę dotyczącą problemów społecznych, znają instytucje zajmujące się
problematyką społeczną oraz regulacje prawne i programy pomocowe.
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1. praca socjalna;
2.
3.

4.

dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom,
które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną
trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego
możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje
państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

4

Czy podejście aktywizujące ma szanse, Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu
pomocy społecznej, raport pod redakcją Marka Rymszy, ISP, Warszawa 2011, s.

15

5.
6.
7.
8.

9.

udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz
inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób
i rodzin;
współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Jak wskazano powyżej priorytetowym obowiązkiem pracownika socjalnego jest świadczenie pracy
socjalnej, należącej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od
posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności
do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Świadczona jest przy użyciu instrumentów
aktywnej integracji w oparciu o ocenę i diagnozę sytuacji osób i rodzin, mającą na celu profesjonalne,
systematyczne i całościowe działanie pracowników socjalnych, w którym przyjmują wiele ról, m. in.:
pomocnika, ratownika, mediatora, animatora, informatora i doradcy, pośrednika, koordynatora.
5

Zdaniem NIK , zagrożeniem dla właściwego prowadzenia pracy socjalnej, w tym dla realizacji kontraktów,
jest niewystarczające zatrudnienie na stanowiskach pracowników socjalnych i ich obciążenie obowiązkami
zawodowymi. Ustawowy wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych, zgodnie z którym ośrodek
pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa
tysiące mieszkańców (nie mniej jednak niż trzech pracowników), (…) obowiązuje w niezmienionej
wysokości już od kilkunastu lat, mimo rosnącej liczby zadań nałożonych na pracowników socjalnych
w wyniku zmian polityki socjalnej państwa i związanymi z nimi nowelizacjami prawa, dotyczącymi:
1. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
3. postępowania weryfikującego fakt sprawowania opieki w kontekście świadczeń pielęgnacyjnych
oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.
W 2013 roku pracą socjalną objęte zostały 669 rodziny, w tym 60 rodzin wyłącznie pracą socjalną.
W środowiskach praca socjalna była świadczona m. in. w zakresie:
1. wspierania w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji (pomoc
w wypełnianiu wniosków,
2. informowanie o różnych uprawnieniach,
3. pomoc w ustaleniu niepełnosprawności, kontakt telefoniczny),
4. udzielanie porad i informacji z zakresu wychowywania dzieci,
5. prawidłowego funkcjonowania rodziny
6. czy nawet poradnictwo zawodowego.
Narzędziem do realizacji skuteczniejszej pracy socjalnej jest kontrakt socjalny. W opinii pracowników
socjalnych, kontrakt jest narzędziem trudnym, pracochłonnym, odpowiedzialnym i wymaga znacznego
zaangażowania z ich strony.

5

Informacja o wynikach kontroli, Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy
społecznej, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Warszawa, Listopad 2013, s.
13.
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Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną
przez pracownika socjalnego z klientem w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji
życiowej klienta. W okresie sprawozdawczym zawarto 53 kontrakty socjalne (2012: 48). W głównej
mierze kontrakty służyły do ustalenia zasad współpracy z klientem będącym uczestnikiem
zaproponowanych aktywnych form pomocy (tj. projekt systemowy interAKTYWNI, udział w zajęciach
klubu integracji społecznej).
Kontrakt socjalny w pewnym sensie wymusza zobowiązanie u klienta do aktywnego uczestniczenia
w rozwiązywaniu i poprawie własnej sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania
efektów pracy, skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów.
Problemem często podnoszonym przez pracowników socjalnych były niewystarczające, możliwości
skutecznego dyscyplinowania beneficjentów, którzy nie realizują postanowień kontraktów. Opinię
6
pracowników socjalnych w tej sprawie potwierdza orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego , który
stwierdził, że bierna (czy negatywna) postawa wnioskodawcy do współpracy ze służbami pomocy
społecznej w działaniach na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji życiowej nie jest wystarczającą podstawą
7
do wstrzymania lub odmowy świadczenia.
Obciążenie obowiązkami służbowymi zatrudnionych pracowników socjalnych jest bardzo duże. Średnia
liczba rodzin przypadająca na 1 pracownika socjalnego w 6 rejonach opiekuńczych w 2013 r. wyniosła 111
środowiska (nastąpił wzrost o 8 środowisk na 1 pracownika socjalnego w stosunku do 2012 r.).
Przeciążenie pracą pracowników socjalnych ma istotny wpływ na realizację pracy socjalnej (w tym
również kontraktów socjalnych), ponieważ ogranicza możliwość odpowiedniego współdziałania
z beneficjentem i wspierania jego wysiłków.
W 2013 r. w celu udzielenia mieszkańcom gminy pomocy w zakresie ustawy o pomocy społecznej:
 rozpatrzono 2 232 wniosków o udzielenie pomocy zarejestrowanych w systemie POMOST STD
(1 591 wniosków zarejestrowanych w rejestrze wniosków o udzielenie pomocy);
 wydano 3 290 decyzji administracyjnych (z czego 272 to decyzje odmawiające udzielenia
pomocy, z różnych przyczyn, najczęstszą przyczyną odmów było przekroczenie kryterium
dochodowego oraz brak współdziałania w rozwiązywaniu sytuacji osoby/rodziny, tj. 8% ogółu
wydanych decyzji (2012: 6%));
 wydano 288 zaświadczeń do różnych celów;
 przeprowadzono 1 919 rodzinne wywiady środowiskowe, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS
w sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dookreślającym wzór druku wywiadu
oraz niezbędne dokumenty jakie należy zebrać w procesie administracyjnym (średnio
przeprowadzono 3 wywiady środowiskowe u 1 rodziny w ciągu 2012 roku), z czego:
- część I rodzinnego wywiadu środowiskowego – przeprowadzono 263 razy;
- część IV rodzinnego wywiadu środowiskowego – przeprowadzono 1 580 razy;
- część II rodzinnego wywiadu środowiskowego – przeprowadzono 76 razy;
 w 118 przypadkach przekazano informacje nt. osoby/rodziny do różnych instytucji);
 w przypadku 61 rodzin prowadzono pracę socjalną w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty;
 w przypadku 27 rodzin prowadzono pracę socjalną z rodziną ze zdiagnozowanym problemem
opiekuńczo-wychowawczym, we współpracy z asystentem rodziny;

6

Wyrok NSA z 16 marca 2010 r. (I OSK 1558/09).
Informacja o wynikach kontroli, Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy
społecznej, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Warszawa, Listopad 2013, s.
13.
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w 4 przypadkach wniesiono odwołanie od decyzji wydanych w ramach ustawy o pomocy
społecznej, z czego 4 sprawy przekazano do rozpatrzenia Samorządowemu Kolegium
Odwoławczemu w Bydgoszczy, które to:
- 3 sprawy utrzymało w mocy;
- 1 sprawę uchylono decyzję i przekazano do ponownego rozpatrzenia.

2.4. PROGRAM „DOSTARCZANIE
UNII EUROPEJSKIEJ - PEAD”

ŻYWNOŚCI

DLA

NAJUBOŻSZEJ

LUDNOŚCI

MGOPS w Więcborku jest koordynatorem programu na terenie gminy. Kolejny rok porozumienie
dookreślające zasady wydawania żywności oraz zakres i rodzaj wykonywanie sprawozdawczości
podpisano z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – który dystrybuuje żywność
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W okresie sprawozdawczym otrzymano łącznie 19 031,08 kg żywności (2012: 23.966,80 kg), o łącznej
wartości 65 557 zł (2012: 85.369 zł). Najwięcej wydano mleka UHT (tj. 2160 litrów), natomiast dżem
truskawkowy stanowił produkt o najwyższej wartości (tj. 7.227,79 zł)

Wykres 2 Realizacja Programu PEAD 2013 na terenie gminy Więcbork
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* Program PEAD 2013 realizowany jest do 28 lutego 2014 r. (w powyższym zestawieniu wykazano produkty otrzymane w okresie
10.04.2013r. do 18.12.2013 r.).

W 2013 r. wsparciem tut. ośrodka w ramach programu PEAD objęte zostały osoby i rodziny pozostające
w 326 gospodarstwach domowych (2012: 320), o łącznej liczbie 1 090 osoby (2012: 1.089), w tym rodziny
z dziećmi, zwłaszcza rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotne, niepełnosprawni.
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Średnia ilość przekazanych produktów w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie wyniosła około 17 kg (2012:
22 kg), o średniej wartości ok. 60,14 zł/1 osobę (2012: 79 zł/1 osobę).
PEAD to skrót francuskiej nazwy Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - po polsku tłumaczonej
jako Europejski Program Pomocy Żywnościowej.
Głównym celem programu jest niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie.
Wszystkie produkty przekazywane przez Banki Żywności w ramach PEAD są oznakowane logotypem
Banków Żywności, a także posiadają na opakowaniu informację: „PRODUKT NIE JEST DO SPRZEDAŻY”.

3. DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
MGOPS w Więcborku regularnie dokłada wszelkich starań, aby realizowane zadania
pomocy społecznej nabierały coraz to nowego wyrazu, były bardziej efektywne
i skuteczne. Wyraża się to również w dbałości o podnoszenie jakości realizowanych
zadań czy świadczonych usług na rzecz społeczności lokalnej.
Poszerzając krąg działań środowiskowych, w ramach kultywowania idei aktywnej
integracji MGOPS w Więcborku w 2013 r. przygotował i zrealizował następujące
przedsięwzięcia, tj.:
1. imprezę plenerową pn. PIKNIK PRZYJAŹNI;
2. cykliczne spotkania organizowane dla seniorów w KLUBIE SENIORA;
3. cykl spotkań aktywizujących organizowanych w KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Na realizację powyższych zadań zaplanowano w budżecie tut. ośrodka kwotę 16 920 zł (środki własne
gminy), na dzień 31.12.2013 r., wydatkowano kwotę 16 892 zł (99,83% planu).
Należy jednoznacznie podkreślić, iż dodatkowo na realizację omawianych inicjatyw, w ramach działań
partnerskich ze Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie w Więcborku pozyskano kwotę 14 878 zł
(z przeznaczeniem do dofinansowanie Pikniku Przyjaźni kwotę 2 800 zł; na działalność Klubu Seniora
w kwocie 12 078 zł), tj. 88% ogółu posiadanych przez tut. ośrodek środków na ten cel.

Poniżej przedstawiono opisy przedsięwzięć sfinansowanych w ramach działań aktywnej integracji.
PIKNIK PRZYJAŹNI
Po raz pierwszy na Stadionie Miejskim, ale w niezmienionej
formie. Tegoroczny Piknik Przyjaźni znów pełen był atrakcji,
smakołyków oraz uśmiechów świetnie bawiących się dzieci i
rodziców. Impreza zorganizowana została przez MGOPS w
Więcborku i Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w
Więcborku.
W tym roku hasłem towarzyszącym Piknikowi był slogan antynikotynowego programu profilaktycznego –
NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ. Podczas imprezy promowano zdrowy tryb życia, niepalenie oraz
uświadamiano uczestników o szkodliwości palenia tytoniu.
Na zaproszenie MGOPS, na Stadion Miejski w Więcborku, przybyło kilkuset mieszkańców gminy Więcbork.
Czekała na nich moc atrakcji. Imprezę i liczne, pomysłowe konkurencje poprowadziła, będąca jak zwykle
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w świetnej formie, Asia Nowakowska z zespołu Emifon. Uczestnicy Pikniku rywalizowali w takich
konkurencjach jak m.in. przeciąganie liny, wyścigi japonek czy toczenie opony. Byli też szczudlarze z Grupy
Art Show z Kwidzyna, którzy oprócz świetnego poruszania się na szczudłach, zaprezentowali balonowy
show i pokazy żonglerki oraz wielkich baniek mydlanych.
Dla najmłodszych do dyspozycji były zamki dmuchane i trampoliny, a wychowawcy ze Świetlicy
Środowiskowej „Uśmiech” malowali twarze i tworzyli zwierzęta z balonów. Odbyły się też, konkurs
plastyczny z nagrodami, dotyczący tematyki antynikotynowej oraz konkursy rekreacyjne przygotowane
przez terapeutów ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Niepalenie na swoim stoisku
promował przedstawiciel Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Sępólna Krajeńskiego. Furorę jak zwykle
zrobił podnośnik strażacki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim. Nie
zabrakło pysznego jedzenia. Każdy uczestnik mógł spróbować grochówki, bigosu, rozmaitych wypieków
i całej masy słodyczy.
Zaproszenie wysłano do 354 osób, zamieszkujących w 78 rodzinach, z czego do 42 rodziny (ok.53% ogółu
zaproszonych) potwierdziły obecność na liście obecności sprawdzanej w dniu imprezy.
W trakcie trwania imprezy pojawiły się również inne rodziny, które nie otrzymały specjalnego zaproszenia
na imprezę, a które z różnych względów poczuły potrzebę uczestniczenia z takim właśnie wydarzeniu
(przyjaciele z rodzinami zaproszonych gości, rodziny wolontariuszy, rodziny uczestników terapii
zaproszonych gości, dziadkowie zaproszonych gości, sąsiedzi, itp.) z szacuje się, że z oferty Piknikowej
skorzystało ok. 300 osób (ok. 103% ogółu zaplanowanych osób).
Nadmienić należy, iż organizację Pikniku wsparło również:
- 3 wolontariuszy Klubu Wolontariuszy AMICUS w Więcborku (przeprowadzanie ankiet nt
szkodliwości biernego palenia) wraz z rodzinami;
- 5 uczestników terapii Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku (patrol porządkowy)
wraz z rodzinami;
- 9 matek zaproszonych dzieci upiekło dla gości ciasta;
- 17 pracowników MGOPS w Więcbork bezpłatnie przekazało ciasto dla zaproszonych gości;
Cel główny: zorganizowanie imprezy plenerowej wzbogaconej o elementy programu profilaktycznego
„NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”, dla rodzin objętych pomocą asystenta rodziny oraz dla dzieci
z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Cele szczegółowe:
1. Uświadomienie rodzicom jak szkodliwe dla dzieci jest bierne palenie;
2. Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne
osoby palą przy nich papierosy;
3. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie;
4. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
5. Integracja osób niepełnosprawnych z otoczeniem;
6. Kształcenie nawyku korzystania z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej;
7. Możliwość przeżywania radości, sukcesu i satysfakcji;
8. Propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych (integracja środowiska lokalnego na rzecz
osób niepełnosprawnych);
9. Dostarczanie dzieciom z obszaru wykluczenia społecznego okazji do atrakcyjnej formy spędzania
wolnego czasu.
Impreza zorganizowano została przez OPS w Więcborku oraz Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie
w Więcborku w ramach realizacji systematycznych działań partnerskich.
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SPOTKANIA ORGANIZOWANE DLA SENIORÓW W KLUBIE SENIORA

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku
realizacji projektu konkursowego realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3.
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie
Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie
uczęszczają na zajęcia.
Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie,
niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych
i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym
zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
W 2013 roku spotkania klubowiczów sfinansowano z następujących środków:
1. Powiatu Sępoleńskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych uczestnicy mogli czynnie przygotować i uczestniczyć w:
a) warsztatach komputerowych oraz zajęciach z języka niemieckiego;
b) wyjeździe integracyjnym do Tucholi na koncert DonVasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni ;
c) uczestniczyć we wspólnych spotkaniach integracyjnych pn. „Płyń z nami w rejs” o tematyce
marynarskiej oraz pn. „ Cyganeczka Ci powróży” w stylu cygańskim.
W ramach realizacji zadania nastąpiło:
- podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny u osób starszych
i niepełnosprawnych;
- zbudowanie wzajemnego zaufania;
- ukształtowanie nawyków korzystania z różnych form aktywności kulturalnorekreacyjnej;
- ukształtowanie właściwej postawy wobec starszych osób niepełnosprawnych;
- poprzez zajęcia i warsztaty uczestnicy zintegrowali się.
2.

Burmistrza Więcborka w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dotację na realizację zadania
pn. „Wyginam śmiało ciało” – Aerobik pozyskało Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie
w Więcborku. Seniorzy przez dziesięć tygodni aktywnie brali udział w zajęciach zarówno
teoretycznych jak i praktycznych.
Poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne seniorzy:
- podwyższyli samoocenę i wiarę w swoje możliwości;
zwiększyli swoją sprawność aparatu ruchowego i równowagi;
- zwiększyli aktywność i zminimalizowali poczucie wyobcowania;
- odkryli nieznane dotąd formy spędzania wolnego czasu;
- zdobyli umiejętności relaksacji, koncentracji i integracji.

3.

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Wspieranie
aktywizacji i integracji społecznej seniorów”. Dotację na realizację zadania pn. „Seniorzy na
deskach teatru w przedstawieniu groteskowym” pozyskało Stowarzyszenie Aktywnych
Społecznie w Więcborku. Projekt realizowany był od VI.2013 roku do XII.2013 roku.
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Seniorzy poprzez udział w projekcie mogli uczestniczyć:
a) w warsztatach teatralnych oraz muzycznych;
b) w wyjeździe na XX Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora w Raciążku;
c) w XVIII Wieczorze Seniora w Więcborku.
W ramach realizacji zadania seniorzy :
- mieli możliwość przeżywania radości, sukcesu i satysfakcji;
- odkryli nieznane dotąd formy spędzania wolnego czasu;
- mieli możliwość rozwijania swojej pasji i zainteresowań;
- mieli możliwość edukacji przez teatr, nastąpił rozwój sceniczny;
- zdobyli umiejętności relaksacji, koncentracji i integracji.
4.

Gminy Więcbork/OPS Więcbork (środki własne gminy) w ramach działań środowiskowych
związanych z aktywną integracją zorganizowano następujące zajęcia dla seniorów:
a) dydaktyczne- spotkanie z literaturą i sztuką. Odbyło się pięć dwugodzinnych spotkań
podczas których seniorzy mogli zapoznać się z ciekawymi utworami literackimi,
omawiano znaczenie przyjaźni w życiu człowieka, tradycje związane z naszym regionem
itp.
b) animacyjne o charakterze warsztatów rękodzielniczych. Podczas pięciu dwugodzinnych
zajęć seniorzy przygotowywali dekorację na zabawę w stylu marynarskim oraz na
zabawę w stylu cygańskim. Każdy z nich wykonał dla siebie również m.in. zakładkę do
książek czy też wieniec jesienny;
c) kultywujące tradycję świąt Bożego Narodzenia – spotkanie opłatkowe odbyło się
w grudniu w gościnnych progach Restauracji Barze Pomorzanka w Więcborku.
Z zaproszenia skorzystali zarówno klubowicze jak i inne osoby starsze, niepełnosprawne,
samotne nie należące do Klubu Seniora. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele
lokalnej władzy samorządowej, organizacji pozarządowych, duchowieństwa, instytucji
pomocy społecznej oraz Posłanka Pani Iwona Kozłowska.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W Klubie udzielane jest wsparcie
rozpoczynające się od integrowania się
grup osób zazwyczaj o podobnych
trudnościach i problemach życiowych,
które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji
zawodowej i społecznej.
W ramach kolejnej edycji działalności KIS przygotowano program dla dziesięciu mężczyzn z terenu miasta i
gminy Więcbork, pt. „Pomocna dłoń”. Celem głównym było ograniczenie zjawiska wykluczenia
społecznego mężczyzn zamieszkujących miasto i gminę Więcbork, poprzez rozwijanie aktywnych,
zawodowych i integracyjnych działań na rzecz bezrobotnych.
Z każdym uczestnikiem pracownik socjalny zawarł kontrakt socjalny (część B), dookreślający zasady
współpracy. Uczestnikami zajęć było 10 bezrobotnych mężczyzn.
Cykl wsparcia odejmował 3 miesiące (IX-XII/2013). Podczas zajęć uczestnikom KIS zaoferowano
bezpłatnie: materiały szkoleniowe, edukacyjne, poczęstunek. Na zakończenie zorganizowano spotkanie,
na którym wręczono uczestnikom KIS-u certyfikaty oraz drobne upominki za czynny udział w zajęciach.
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Tabela 8 Zrealizowane działania w KIS, edycja 2013 r.
Lp.

Wyszczególnienie zajęć

Liczba
spotkań/
Liczba
usług

Łączna
ilość godzin

Osoby odpowiedzialne za
realizację wsparcia

1.

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

3

10

Terapeuta ds. uzależnień

2.
3.
4.

Warsztat kulinarny
Usługa fryzjerska
Szkolenie z pierwszej pomocy

2
10
2

8
5

5.

Spotkanie informacyjno-doradcze

1

2

6.

Kontrakt socjalny

10
8

*
25

Pracownik socjalny
Fryzjer
Ratownik medyczny
Doradca Zawodowy PUP Sępólno
Kraj. (spotkania bezpłatna)
Pracownicy socjalni
*

Łącznie
Źródło: analiza własna.

Ocena osiągniętych efektów:
 wzrost umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy przez osoby bezrobotne,
 wzrost kompetencji kluczowych uczestników;
 odkrycie nowych pasji i zainteresowań,
 poprawa sytuacji życiowej uczestników.

3.1. PROJEKT

SYSTEMOWY INTERAKTYWNI
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
SPOŁECZNEGO.

WSPÓŁFINANSOWANY ZE
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

W 2013 roku MGOPS Więcbork kontynuował realizację projektu pn. „interAKTYWNI” [zgodnie z Umową
ramową Projektu systemowego „interAKTYWNI”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/0800 zawartej w dniu 28.07.2008r.]
Okres realizacji projektu obejmuje lata 2008-2014. Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 274 158 zł
z czego pozyskana dotacja wyniosła 245 372 zł tj. 89,5% wartości projektu. Kwota kwalifikowana jako
wkład własny wyniosła 28 786,63 zł (10,5% wartości projektu). Wkład własny sklasyfikowany był
w rozdziale 85214 § 3119.
W 2013 roku w projekcie wzięło udział 51 osób korzystających z pomocy społecznej, pozostających bez
zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach
zawodowych.
Projekt składał się z dwóch części:
I.

KONTRAKTY SOCJALNE
W 2013 roku do realizacji kontraktów socjalnych przystąpiły 43 osoby (38 kobiet i 5 mężczyzn).
Osoby, które zawarły kontrakty socjalne, skorzystały z różnorodnych form wsparcia
ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową, m.in. szkolenia z zakresu obsługi
komputera i komunikacji internetowej, doradztwa zawodowego w formie indywidualnej
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i grupowej, warsztatu kulinarnego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia
z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, kursu prawa jazdy kat. „B”.
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ pn. „ENERGIA JEST W NAS”,
który realizowany był na terenie Runowa Krajeńskiego w tamtejszej Świetlicy Wiejskiej, wzięło
udział 8 osób (7 kobiet i 1 mężczyzna). Osoby te uczęszczały m.in. na warsztat kulinarny, warsztat
przedsiębiorczości społecznej, warsztat komputerowy, szkolenie z zakresu spółdzielczości
socjalnej. W ramach Programu realizowane były ponadto działania o charakterze
środowiskowym, skierowane do całej społeczności wsi Runowo Kraj. Były to m.in. wyjazdy
na basen, wycieczki rowerowe, wycieczka do Torunia, zajęcia fitness.

II.

Dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu była wypłata zasiłków celowych.
Uzyskanie dofinansowania bezpośrednio przyczyniło się do możliwości zatrudnienia dodatkowego
pracownika socjalnego, dzięki czemu MGOPS w Więcborku wypełnia ustawowe kryterium „2000
mieszkańców/1 pracownik socjalny”.

3.2. WSPÓŁPRACA

Z JEDNOSTKAMI I INNYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE
REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Rezultaty działań pomocy społecznej uzależnione są często od udziału w nich – oprócz profesjonalnych
służb pomocowych – partnerów z szeroko rozumianego środowiska lokalnego, angażujących się
w rozwiązywanie problemów społecznych na terenie miasta. Współpraca z podmiotami lokalnymi –
instytucjami, organizacjami pozarządowymi, osobami indywidualnymi - jest zadaniem Ośrodka, jako lidera
lokalnych działań pomocowych.
Realizacja przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej spotkała się z przychylnością wielu instytucji
i organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Więcbork i nie tylko.
W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracował na przestrzeni roku z wieloma podmiotami.

1.

2.

3.

W roku ubiegłym ośrodek współpracował z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz samorządami powiatowymi i gminnymi
na terenie województwa;
a) w ramach współpracy z ROPS w Toruniu w dniu 29 listopada 2013 roku odbyło się
w Więcborku spotkanie doradcze pn. „Współpraca jednostek pomocy społecznej ze
służbami zatrudnienia – doświadczenia i wyzwania”, będące elementem, wdrażanego
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, projektu systemowego
pn. „Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie Kadr”;
Wzorowo układała się współpraca z Sądem Rejonowym w Tucholi Wydziałem Rodzinnym
i Nieletnich oraz kuratorami tego sądu. Współpraca polegała między innymi na płynnej
wymianie informacji oraz organizacji wsparcia dla osób tego potrzebujących. Jako poprawną
należy uznać współpracę z Prokuraturą, z coraz bardziej profesjonalną współpracą Policji.
MGOPS w Więcborku aktywnie współpracował z następującymi stowarzyszeniami
i organizacjami, także kościelnymi:
a) współpraca z Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Więcborku dotyczyła
organizacji Wieczoru Seniora jak również administrowania strony internetowej związku;
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b)

4.
5.

6.

7.

tradycją stało się już przekazywanie przez Zofię Świerczewską - Prezeskę
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej upominków świątecznych
podczas spotkania wigilijnego dla osób samotnych, niepełnosprawnych;
c) we współpracy z Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie w Więcborku realizował
w partnerstwie 6 projektów, tj:
- „KLUB
SENIORA
W
GMINIE
WIĘCBORK”
cykl
zajęć
wewnątrz
i międzypokoleniowych, w głównej mierze dla osób po 60 roku życia,
współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach
programu ASOS, wartość projektu 78 700 zł, czas realizacji: 2012 – 2013;
 za organizację omawianego przedsięwzięcia Stowarzyszenie Aktywnych
Społecznie w Więcborku znalazło się w gronie 15 nagrodzonych inicjatyw
społecznych w VI edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa
„Rodzynki z pozarządówki”. Uroczyste wręczenie nagród z udziałem
wiceprzewodniczących sejmiku Ryszarda Bobera oraz Krystiana Łuczaka
odbyło się 20 czerwca 2013r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmnie;
 w dniu 4 października 2013 roku przedstawiciele tut ośrodka mieli okazję
przedstawić dorobek Klubu Seniora w gminie Więcbork, podczas
organizowanej przez ROPS w Toruniu Konferencji, pn. „Aktywny senior –
prezentacja dobrych praktyk” Możliwość wystąpienia podczas tak
wyjątkowego wydarzenia było ogromnym wyróżnieniem dla tut. ośrodka
za organizację działań w obszarze senioralnym na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego;
- „SENIORZY NA DESKACH TEATRU W PRZEDSTAWIENIU GROTESKOWYM” cykl zajęć
aktywizujących dla seniorów w obszarze sztuki i kultury (warsztaty teatralne
i wokalne dla seniorów), których wymiernym elementem było wystawienie sztuki
zatytułowanej „Aktywna Gmina – Aktywny Senior” podczas XX Wojewódzkiego
Przeglądu Dorobku Klubów Seniora, który odbył się w Raciążku, wartość projektu:
3 825 zł, wartość dotacji: 3 000 zł;
- „WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO” - realizacja zajęć sportowych dla seniorów, w ramach
współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy, wartość projektu
1 600 zł, wartość dotacji: 1 600 zł; czas realizacji: 2013;
- „PIKNIK PRZYJAŹNI” – impreza integracyjna z udziałem osób niepełnosprawnych,
wartość projektu 1.000 zł, wartość dotacji: 1.000,-zł; czas realizacji: 2013;
„KAŻDEGO DNIA UŚMIECH POMYSŁ NA NUDĘ MA” – cykl zajęć współfinansowany
przez Województwo Kujawsko- Pomorskie- wartość projektu 2 500 zł, czas realizacji:
2013;
Międzyszkolny Klub Wolontariusza AMICUS wspierał przedsięwzięcia organizowane w ramach
projektu „Klub Seniora w gminie Więcbork”.;
nadal powstaje specjalny „Harmonogram spotkań dla seniorów” – mieszkańców gminy
Więcbork, gdzie umieszczane są informacje nt. wydarzeń lokalnych przeznaczonych nie tylko dla
seniorów;
w ramach Programu Aktywności Lokalnej „ENERGIA JEST W NAS” będącego elementem
projektu systemowego „interAKTYWNI” nadal organizowano wraz ze społecznością lokalną
działania aktywizujące dla mieszkańców na terenie wsi Runowo Krajeńskie, za które były
współodpowiedzialne członkinie KGW, sołectwo, szkoła;
podjęta w październiku 2012 r. współpraca ze Stowarzyszeniem Dorośli Dzieciom w Sępólnie
Krajeńskim pozwoliła na udział 28 osobom pozostającym bez zatrudnienia (w tym 20 osobom
z terenu gminy Więcbork i 8 osobom z gminy Kamień Krajeński) w zajęciach aktywizujących,
których wymiernym elementem będzie specjalistyczny kurs zawodowy (potrzeba kształcenia
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uzgodniona między klientem a doradcą zawodowym, w wyniku stworzenia Indywidualnego Planu
Działania) oraz 6-miesięczny staż związany z posiadaniem nowych kwalifikacji;

4. MIESZKANIA CHRONIONE
Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji 5 osób z terenu
miasta i gminy Więcbork. Są to osoby samotnie gospodarujące
(spełniające warunki mieszkania chronionego). Prowadzenie
i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem
własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym
ze środków gminy.
Mieszkania chronione przeznaczone były do dyspozycji 5 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Na dzień
31.12.2013 r. w Mieszkaniach Chronionych zamieszkiwały 4 kobiety. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym jest
odpłatny. Pobrana odpłatność w 2013 r. wyniosła 10 389 zł co stanowi 47,09% ogółu wydatków. Średni
miesięczny koszt odpłatności wnoszonych przez mieszkanki wyniósł 173,15 zł miesięcznie.
Na realizację zadania ośrodek dysponował ogólną kwotą 25 000 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości:
22 062 zł (88,25 % ogółu planu).

5. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIĘCBORKU

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych
funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w
środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia
zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
Korzystanie z usług świadczonych w ŚDS, szczególnie do osób mieszkających na
terenach wiejskich, zapobiega ich wykluczeniu i izolacji społecznej, daje szansę i możliwości rozwoju,
a przede wszystkim możliwość uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu społecznym.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przeznaczony jest dla 30 osób przewlekle psychicznie
chorych i upośledzonych umysłowo – typu A i typu B.
Na prowadzenie działalności w 2013 roku ŚDS otrzymał środki z budżetu państwa w wysokości ogółem
493 865 zł.
W ŚDS działa zespół wspierająco – aktywizujący, realizowane są indywidualne plany postępowania
wspierająco-aktywizującego oraz prowadzona jest różnego rodzaju terapia zajęciowa, ruchowa, treningi
umiejętności i poradnictwo psychologiczne zgodnie z §14 rozporządzenia MPIPS w sprawie
środowiskowych domów samopomocy.
W skład zespołu wspierająco – aktywizującego wchodzi 6 osób, w tym: kierownik, 3 instruktorów terapii
zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii. Ponadto w roku ubiegłym ŚDS
korzystał z usług psychologa, psychiatry, specjalisty psychoterapii uzależnień, instruktora teatralnego.
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W 2013 r. z zajęć oferowanych przez ŚDS korzystało łącznie 36 uczestników skierowanych na podstawie
decyzji administracyjnej. Na dzień 31.12.2013 r. zarejestrowanych było 30 uczestników (w tym
6 uczestników przyjętych w 2013 r.).
Uczestnicy ŚDS oprócz zajęć prowadzonych na terenie placówki mają możliwość uczestnictwa w wielu
przedsięwzięciach o charakterze imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. Uczestnicy w roku 2013
zdobyli bardzo dużo wyróżnień i nagród – szczegóły na stronie internetowej www.sdswiecbork.pl.

6. KLUB SAMOPOMOCY DLA
„DOMEK” W WIĘCBORKU

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Klub Samopomocy „Domek” jest ośrodkiem wsparcia funkcjonującym
w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku
w poniedziałki i piątki, w godzinach od 15.00 do 18.00. Klub przewidziany
jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy
Więcbork, w wieku powyżej 16 lat. Podejmowane w ramach Klubu
działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych
psychicznie, marginalizacji i alienacji, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji,
szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się.
Na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Domek” w 2013 r. ŚDS otrzymał środki z budżetu państwa
w wysokości ogółem 74 982 zł.
W 2013 r. z zajęć oferowanych przez Klub skorzystało łącznie 24 uczestników, skierowanych na podstawie
decyzji administracyjnej. Łącznie w roku 2013 odbyło się 89 spotkań, m.in.: warsztaty informatyczne,
spotkania z literatura i sztuką, warsztaty kulinarne, terapia ze sztuką użytkową, warsztaty z ceramiki,
warsztaty z muzyki, warsztaty fotograficzne, zajęcia fitness. Ponadto zorganizowano kilka jednodniowych
wyjazdów m.in. wyjazd do kręgielni, na basen, do kina, do Opery Nova do Bydgoszczy -szczegóły na
stronie internetowej www.sdswiecbork.pl.
Podczas całego roku uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek i dowóz na zajęcia .

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku i Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi „DOMEK” w Więcborku to spójny i wzajemnie uzupełniający się system wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Więcbork.

7. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIĘCBORK NA
2012 ROK
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/238/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia
28 grudnia 2012 roku.
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Ustalono następujące cele Programu:
1. zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
2. zmniejszenie tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia
sobie z już istniejącymi problemami
3. jak również ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.
Założone cele w głównej mierze miały zostać osiągnięte poprzez szeroko rozumianą profilaktykę.
W ramach Programu zostały dofinansowane działania Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku związane
z realizacją ponadpodstawowych programów. Łącznie ze wsparcia skorzystało 114 osób. Na rzecz tych
osób przeprowadzono 126 godzin terapii indywidualnej oraz 114 godzin terapii grupowej.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku zarządzeniem nr DO.021.5.2013
z dnia 11 lutego 2013 roku powołał zespół opiniujący wnioski podmiotów o dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Załącznikiem do
zarządzenia były także procedury dotyczące finansowania działań związanych z szeroko rozumianą
profilaktyką w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
Do placówek oświatowych, stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy Więcbork
zostały przesłane informacje dotyczące zasad finansowania działań profilaktycznych. W 2013 roku
wpłynęło 27 ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Pozytywnie zostało
rozpatrzonych 25 wniosków, jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie, jeden wniosek został
odesłany celem uzupełnienia braków formalnych, jednak nie został ponownie zweryfikowany.
Powyższe oferty zostały złożone przez 14 instytucji/ stowarzyszeń. Działania profilaktyczne w znacznym
stopniu zwiększyły wiedzę młodzieży na temat niekorzystnych skutków nadużywania alkoholu
i narkotyków. Wskazały adresatom działań alternatywne metody spędzania czasu wolnego bez używek.
W profilaktyce szkód związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków istotne znaczenie mają nie tylko
zajęcia z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami, ale również kampanie społeczne zaadresowane do
ściśle określonych grup i środowisk społecznych. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych
postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako
alternatywy wobec picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
W 2013 roku realizowano kampanie społeczne ,,Zachowaj trzeźwy umysł", ,,Reaguj na przemoc”,
,,Narkotyki to mnie nie kręci”, ,,Postaw na rodzinę”. Został zakupiony także poradnik dla rodzica,
nauczyciela, pedagoga ,,Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”.
Na realizację zadania w 2013 roku tut. ośrodek dysponował kwotą w łącznej wysokości 90 000zł
(tj. zwalczanie narkomanii 19 803 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 197 zł).

7.1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Przeciwdziałanie alkoholizmowi jak i przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z odpowiednimi ustawami jest
zadaniem własnym gminy. Burmistrz realizuje zadania nałożone na gminę przy pomocy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji wchodzi 12 osób z różnych środowisk, które
działają w dwóch Zespołach: Motywacyjnym i Kontrolnym. Komisja działa na podstawie regulaminu.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku w roku 2013 odbyła 8 posiedzeń
ogólnych. Odbyło się również 10 posiedzeń Zespołu Motywacyjnego i 6 posiedzeń Zespołu Kontrolnego:
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Członkowie Zespołu Motywacyjnego podejmowali działania na rzecz osób nadużywających
alkoholu – prowadzili z nimi rozmowy na temat ograniczenia nadużywania alkoholu,
narkotyków, zmiany stylu życia oraz motywowali do podjęcia leczenia odwykowego.
Członkowie Zespołu Kontrolnego wizytowali sklepy prowadzące sprzedaż napojów
alkoholowych. Przypominali sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,
osobom, które już są pod jego wpływem jak również na kredyt i pod zastaw.

Dnia 16.05.2013 roku odbyło się szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu.
Szkolenie przeprowadzane było przez specjalistów Ośrodka Profilaktyki ,,Nowa Perspektywa” z Krakowa.
Na 48 zaproszonych osób tylko 8 wzięło udział w szkoleniu.
W 2013 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku wpłynęły
63 wnioski o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkohol. Wnioski wpływały od Policji,
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i rodzin. W przypadku 6-ściu osób zostały skierowane wnioski
o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Sąd wydał postanowienie w jednej sprawie.

8. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĘCBORK NA
LATA 2012-2016
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Więcbork na lata 2012 – 2016 został przyjęty uchwałą nr XX/176/2012 Rady Miejskiej
w Więcborku z dnia 28 czerwca 2012 roku. Głównym jego celem jest ograniczenie zjawiska przemocy
w rodzinie w Gminie Więcbork oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin u których problem ten
występuje. Jako cele szczegółowe określono:
1. Podniesienie wiedzy i wrażliwości społecznej na temat przemocy w rodzinie
2. Zwiększenie dostępności i efektywności działań dotyczących przeciwdziałania przemocy
3. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie
4. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc oraz dla
sprawców przemocy.
Realizatorami Programu jak i partnerami Programu są:
1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,
2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Więcborku,
3. Punkt Interwencji Kryzysowej w Więcborku,
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku,
5. Posterunek Policji w Więcborku,
6. „Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie” w Więcborku,
7. NZOZ PROVITA Sp. z o. o. w Więcborku, Poradnia Leczenia Uzależnień,
8. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,
9. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne działające na terenie gminy Więcbork,
10. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Tucholi,
11. Prokuratura oraz przedstawiciele inni niż w/w podmioty działające na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem społecznym, które do niedawna było akceptowane. Utrzymuje się
ono poprzez przyzwolenie społeczne, osobiste przekonania wyniesione z domu rodzinnego jak również
przez obyczajowość. Zjawisko to dotyka praktycznie wszystkie warstwy społeczeństwa niezależnie
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od wykształcenia, statusu ekonomicznego czy też wykonywanego zawodu. Dlatego tak trudne jest
podejmowanie działań mających na celu zdiagnozowanie problemu, jak również tych, które mają na celu
zatrzymanie przemocy. Dodatkowym utrudnieniem w realizacji zadań jest brak współpracy rodzin
w zakresie przezwyciężenia kryzysu a także problem uzależnienia od alkoholu, który dotyka aż 76,97 %
ogółu rodzin objętych procedurą w 2013 roku. Z uwagi na powyższe nie wszystkie spodziewane efekty
zostały zrealizowane.
1.

Zakładano, że 40% z ogólnej liczy osób dotkniętych przemocą podejmie uczestnictwo w grupach
wsparcia. Powyższy cel nie został zrealizowany. W 2013 roku nie utworzono grup wsparcia.
Bardzo trudno zmotywować osoby doświadczające przemocy do skorzystania z takiej formy
pomocy. Musimy mieć świadomość, że zmiana postaw osób doświadczających przemocy jest
długotrwałym i złożonym procesem.

2.

Przewidywano, że u 70% osób dotkniętych przemocą zauważy się zmniejszenie poczucia
bezradności. Z pewnością należy stwierdzić, że dzięki możliwości skorzystania ze wsparcia w
Punkcie Interwencji Kryzysowej, a także działań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ofiary
przemocy wiedzą, że prawo zabrania stosowania przemocy. Bez współpracy ofiary przemocy
sprawca będzie czół się bezkarny i prawdopodobnie nie zmieni on swojego zachowania.

3.

Oczekiwano, że 20% sprawców przemocy weźmie udział w programach edukacyjno –
korekcyjnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku
w 2013 roku zorganizowało przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego. Tut.
ośrodek wytypował 21 osób do udziału w programie, z czego tylko 4 osoby zadeklarowały
uczestnictwo w zajęciach, ostatecznie tylko jedna osoba ukończyła program korekcyjno –
edykacyjny, a dwie osoby uczestniczyły w niewielkiej ilości organizowanych sesji.

4.

Zakładano, że o 10% w stosunku do lat poprzednich zmniejszy się liczba przypadków przemocy w
rodzinie. W roku 2011 założono 71 Niebieskich Kart, natomiast w 2012 r. ich liczba wyniosła 84.
Rok 2013 wykazał, że na terenie gminy Więcbork założono 71 NK, jest to znaczny spadek
w stosunku do roku ubiegłego.

5.

Założono, że w przypadku 10% z ogólnej liczby rodzin dotkniętych przemocą zaobserwuje się
zatrzymanie przemocy. W roku 2013 założono 71 Niebieskich Kart. Dzięki pracy grup roboczych
w 50 rodzinach podjęto decyzję o zakończeniu procedury . Zakończenie to było spowodowane
dwiema przesłankami. Pierwsza z nich to ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione
przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy – 42 rodziny. Druga przesłanka to rozstrzygnięcie o braku
zasadności podejmowania działań – 8 rodzin. Tak więc w 59,15% przypadków z ogólnej liczby
rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie nastąpiło zatrzymanie przemocy.

6.

Przewidywano, że nastąpi rozwinięcie oferty pomocowej dla ofiar przemocy i jej sprawców –
zwiększy się dostęp do pomocy w postaci interwencji jak i długofalowego wsparcia. Zamierzenia
te udało się zrealizować poprzez działania Grup Roboczych - Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.

Pomoc ofiarom przemocy wymaga cierpliwości, zrozumienia, jak i konsekwencji w działaniach. Osoby
doznające przemocy często nie widzą możliwości zmiany obecnej sytuacji, a jeśli takowe się pojawiają,
nisko oceniają szanse na ich zrealizowanie. Dzięki pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ofiary
przemocy w rodzinie, które zgłaszają się po pomoc mogą liczyć na szeroko rozumianą ofertę wsparcia.
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Bardzo trudno dokonać oceny efektów pomocy udzielanej na rzecz ofiar. Jednym ze sposobów jest
wnikliwe obserwowanie zachodzących w nich zmian wewnętrznych, które warunkują skuteczne,
konstruktywne działanie i pożądane zmiany życiowe.

8.1. GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Więcborku został powołany przez Burmistrza Więcborka
Zarządzeniem Nr 0050.105.2011 z dnia 23 listopada 2011r. Zasady funkcjonowania Zespołu reguluje
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z
póź. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz.1245) oraz Uchwała Rady Miejskiej
w Więcborku nr XIX/160/2012 z dnia 24 maja 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. do Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Więcborku wpłynęło 71 formularzy Niebieska Karta A. Rodzin dotkniętych problemem przemocy było
59. W 6 rodzinach dochodziło do powtarzających się aktów przemocy.
Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w skład którego wchodzą przedstawiciele:
1. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku
3. Posterunku Policji w Więcborku
4. „Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie” w Więcborku
5. NZOZ PROVITA Sp. z o.o. w Więcborku, Poradni Leczenia Uzależnień
6. Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
7. Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Tucholi
spotkali się czterokrotnie na posiedzeniu.
W 2013 roku grupy robocze spotkały się 72 razy. Na posiedzenia zapraszano osoby, co do których istniało
podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie jak i również sprawców przemocy. Spotkania z osobami,
wobec których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz osobami, wobec których istniało
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie odbywały się w innym czasie. Z osobami wobec których
istniało podejrzenie, że są ofiarami przemocy sporządzono 67 formularzy Niebieska Karta C, które
zawierają analizę sytuacji rodzinnej, a także indywidualny plan pomocy osobie. Ilość formularzy
sporządzonych z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie – Niebieska Karta D wynosi 45.
Wobec 45 osób ze względu na podejrzenie nadużywania alkoholu skierowano wnioski do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku. Grupa robocza wysłała zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko 4 sprawcom przemocy. Wobec dwóch rodzin
skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Tucholi Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację
rodzinną. W przypadku jednej osoby został skierowany wniosek do Sądu o leczenie psychiatryczne bez
zgody osoby.
Grupa robocza poprzez realizację indywidualnych planów pomocy rodzinie podjęła decyzję o zakończeniu
50 procedur. Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku
w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta zakończenie procedury
następuje w przypadku:
1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy w ilości 42 rodzin albo
2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań w ilości 8 rodzin.
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Dbając o edukację członków grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy tut. ośrodek w dniach
28.10.2013 r. oraz 04.11.2013 r. zorganizował warsztaty pn.: ,,Relacje interpersonalne w pracy z osobami
uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przemocy”. W warsztatach wzięło udział 20 osób.
Na realizację zadania w 2013 roku tut. ośrodek dysponował kwotą w wysokości 3 420 zł.

8.2. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób
i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi
psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji
kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Interwencja
kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania
lęku.
Specjaliści zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej tj. pedagog, psycholog, specjalista psychoterapii
uzależnień, świadczyli wsparcie na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej
(zarówno ofiary przemocy jak i jej sprawcy), będących wstanie kryzysu lub na rzecz rodzin dysfunkcyjnych.
Osoby korzystające ze wsparcia mogą liczyć na całkowitą anonimowość. Ogółem z porad Punktu
Interwencji Kryzysowej w 2013 roku skorzystało 171 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych.
Specjalista psychoterapii uzależnień w okresie od 01.10.2013 roku do 30.11.2013 roku udzielał
pracownikom MGOPS w Więcborku konsultacji z zakresu profilaktyki uzależnień oraz problematyki
przemocy w rodzinie. Konsultacje odbywały się jeden raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny.
Działania w ramach interwencji kryzysowej polegają w szczególności na:
 pomocy w znalezieniu schronienia,
 ochronie ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,
 rozpoznaniu sytuacji ofiar przemocy w rodzinie i opracowaniu planu pomocy przy współdziałaniu
z innymi instytucjami,
 wspieraniu w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
 udzielaniu poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego i prawnego,
 udzielaniu konsultacji wychowawczych,
 prowadzeniu terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz
nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 przeprowadzeniu diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie im wsparcia, pomocy psychologicznej oraz
specjalistycznej pomocy terapeutycznej,
 prowadzeniu działań mających na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych
w rodzinach zagrożonych przemocą.
Na realizację zadania w 2013 roku tut. ośrodek dysponował kwotą w wysokości 12 660 zł.
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9. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012 – 2014

9.1. SYSTEM

WSPARCIA
WYCHOWAWCZYMI

RODZINY

Z

TRUDNOŚCIAMI

OPIEKUŃCZO-

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U.2013.135
z późn. zm.) nałożyła na gminy nowe zadania między innymi: zatrudnienie asystentów rodziny,
opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, partycypowania w kosztach
związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej ( dotyczy tylko tych dzieci, które od 01 stycznia
2012 roku po raz pierwszy zostały umieszczone w pieczy zastępczej).
Funkcja asystenta rodziny jest nowatorskim rozwiązaniem i w założeniach ma ona pełnić inną rolę niż
pracownik socjalny. Asystent ma być bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny, nienormowany czas
pracy powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Jego rola polega na
niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków
i innych obowiązków rodzicielskich. Potrzeba jego zatrudnienia ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę
umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Liczba
rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od
stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.
Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożone
wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności,
podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu
najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym
celem jego pracy jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego
poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowanie dzieci. Działania asystenta rodziny mają
wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny tj. rodziców i dzieci, czemu służyć będzie
indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. W sytuacji gdy dziecko zostaje umieszczone w pieczy
zastępczej praca asystenta rodziny nie ogranicza się tylko na pracy z rodziną biologiczną dziecka, ale także
na pracy z rodziną zastępczą , koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub wychowawcą placówki
opiekuńczo – wychowawczej. Działania te mają na celu powrót dzieci do rodzin biologicznych.
Asystentem rodziny może zostać osoba nie karana, której władza rodzicielska nigdy nie była i nie jest w
żaden sposób zawieszona, ograniczona lub odebrana. W przypadku osób, na które został nałożony
obowiązek alimentacyjny należy rozpatrywać wypełnianie tego obowiązku.
Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań ma prawo do:
1. wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne
do prowadzenia pracy z rodziną,
2. występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie
informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie,
3. przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen
i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin,
4. korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
5. korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez
rodzinę.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

opracowanie i realizacja planu z rodziną,
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,
wychowawczych z dziećmi,
wspieranie aktywności społecznej rodzin,
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin,
prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców i dzieci,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny,
współpraca z zespołem interdyscyplinarnym , grupą roboczą lub innymi podmiotami, których
pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

W pracy asystenta rodziny ważne jest wsparcie środowiska lokalnego np.:
1. instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
2. placówek wsparcia dziennego,
3. rodzin wspierających.
Uchwałą NR XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 maja 2012 roku został przyjęty Gminny
Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. Jego głównym celem jest zapobieganie umieszczenia
dziecka w pieczy zastępczej z ukierunkowaniem na wsparcie rodziny biologicznej. Program zawiera także
cele szczegółowe oraz harmonogram działań, które są ukierunkowane na osiągnięcie celu głównego.
MGOPS w Więcbork aktualnie zatrudnia 2 asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie
zadaniowego czasu pracy. Realizacja projektu pn. ,,interAKTYWNI” umożliwiła tut. ośrodkowi
zatrudnienie 2 asystentów rodziny na okres od 10 października 2013 roku do 15 grudnia 2013 roku
na podstawie umowy o świadczenie usług. Wynagrodzenie asystenta w ramach projektu finansowane
było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje jednostkom samorządu terytorialnego
możliwość ubiegania się o dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z niej
wynikających. Gmina Więcbork przystąpiła do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i na realizację zadania
pn. zatrudnienie asystentów rodziny otrzymała dotację celową w łącznej wysokości 43 206 zł.
Asystenci rodziny zatrudnieni w tut. ośrodku legitymują się wykształceniem wyższym na kierunku
pedagogika. Ponadto są oni zobowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie
pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.
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W 2013 roku wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 34 rodziny. Pracownicy socjalni do pracy
z asystentem skierowali te rodziny , w których występuje bardzo duże prawdopodobieństwo umieszczenia
dzieci w pieczy zastępczej, z uwagi na złożone i wielorakie dysfunkcje występujące w rodzinie. Jedna
rodzina Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tucholi została zobowiązana do współpracy z asystentem
rodziny. Tym samym Postanowieniem na asystenta został nałożony obowiązek składania sprawozdań
z podjętych działań co trzy miesiące. W 2013 roku w przypadku 9 rodzin ustała forma wsparcia w postaci
asystenta rodziny. W trzech rodzinach nastąpiło to na skutek działań asystenta, które doprowadziły do
wypracowania i utrwalenia zachowań mających wpływ na poprawę funkcjonowania rodziny jak również
wzmocnienia więzi rodzinnych. Wspólnie podjęte działania przyczyniły się do tego, że rodzina zdobyła
umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W tych
przypadkach asystent rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
monitorował funkcjonowanie rodziny (wizyty asystenta w rodzinie odbywały się raz w miesiącu). Cztery
rodziny w trakcie pracy z asystentem odmówiły dalszej współpracy, co skutkowało odebraniem wsparcia
w formie asystenta rodziny. Brak współpracy uniemożliwiłby osiągnięcie zamierzonych celów. Rodziny
zostały poinformowane o konsekwencjach swoich decyzji. Na uwagę zasługuje fakt, że decyzja odebrania
wsparcia w postaci asystenta nie była powzięta pochopnie. Asystenci kilkakrotnie odwiedzali rodziny
i próbowali nawiązać współpracę. W przypadku dwóch rodzin zakończenie współpracy było
spowodowane zmianą miejsca zamieszkania.
W okresie od 22 kwietnia 2013 roku do 25 czerwca 2013 roku zostały przeprowadzone warsztaty
zwiększające umiejętności wychowawcze rodziców. Warsztaty odbywały się w dwóch grupach, jeden raz
w tygodniu po 2 godziny. Każda grupa spotkała się 10 razy. Łącznie ze wsparcia skorzystało 21 osób.
Rodzice w ramach spotkań zwiększyli swoje umiejętności w zakresie: poznania sposobów zachęcających
dziecko do współpracy i samodzielności, spokojnego reagowania na niewłaściwe zachowania dzieci,
organizowania czasu wolnego dzieci, uważnego słuchania dziecka i mówienia do dziecka, doceniania
wartości dziecka.
W okresie wakacyjnym 20–rgu dzieci zapewniono dowóz na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej
,,Uśmiech” w Więcborku. U 15 rodzin co stanowi 44,12% ogółu rodzin objętych wsparciem asystenta
można zauważyć poprawę ich funkcjonowania ( lepsze relacje w rodzinie, nabycie umiejętności
gospodarowania budżetem, utrzymanie czystości w mieszkaniu, zachowanie higieny osobistej, większe
zainteresowanie ze strony rodziców edukacją dzieci ich stanem zdrowia).
Pierwsza wizyta asystenta rodziny w środowisku odbywa się w obecności pracownika socjalnego.
Następnie asystent samodzielnie układa sobie plan wizyt w poszczególnych środowiskach, częstotliwość
tych wizyt uzależniona jest od indywidualnych okoliczności. Znaczna część pracy asystenta odbywa się
w godzinach popołudniowych, kiedy to wszyscy członkowie rodziny są w domu. Na pracę z rodziną składa
się ocena sytuacji rodziny, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania
rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo -wychowawczym i społecznym. Asystent
rodziny dokonując oceny sytuacji rodziny podejmuje współpracę z pedagogami, wychowawcami,
kuratorami, pracownikami poradni pedagogicznej jak i również z pracownikami socjalnymi. Zebrane
informacje mają posłużyć do wnikliwszej oceny sytuacji, uwzględniającej zasoby rodziny, a więc mocne
strony wszystkich jej członków oraz potrzeby czyli problemy i ewentualne ich przyczyny. Zebrane
informacje będą niezbędne do ustalenia indywidualnego planu pracy z rodziną. Plan pracy z rodziną
określa główne problemy rodziny, które mają wpływ na jej dysfunkcje, cel główny jaki zamierza osiągnąć
asystent w pracy z rodziną, cele szczegółowe, które mają dopomóc w osiągnięciu celu głównego jak
i efekty ich realizacji. Asystent rodziny ukierunkowuje pracę z rodziną w taki sposób, aby ona sama przy
niewielkiej pomocy z jego strony potrafiła określić z jakimi dysfunkcjami się boryka. Takie działanie
uzmysłowi rodzinie wagę problemu i tym samym pobudzi chęci do dalszego działania. Plan pracy z rodziną
jest konsultowany także z pracownikiem socjalnym, a następnie podpisywany przez asystenta i dorosłych
członków rodziny. Na podstawie planu pracy wyodrębnia się główne problemy rodziny, opracowuje się
wspólnie z członkami rodziny działania, które powinny zostać podjęte, aby je zniwelować. Następnie
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poszczególni członkowie rodziny, których dotyczy ten problem zobowiązują się do podjęcia ustalonych
działań w określonym terminie poświadczając to własnym podpisem.
Należy tutaj jednoznacznie powiedzieć, że asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie
nadzoruje wykonywanie określonych obowiązków, wspiera ją w podjętych działaniach pokazując jakie
efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te działania w taki sposób, aby przyniosły one
zamierzony efekt.
Najważniejszą zasadą, na której powinien opierać się proces planowania pracy z rodziną jest
dobrowolność, co pociąga za sobą konieczność wyrażenia przez rodzinę zgody na współpracę w procesie
dokonywania zmian, jak i czynny udział rodziny w podejmowanych działaniach.
Asystent rodziny porusza się po terenie gminy własnym środkiem transportu. Dobór rodzin do pracy
z poszczególnym asystentem został tak przeprowadzony, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć
czasookres dojazdu do poszczególnych środowisk.
Pomimo tego, że asystenci posiadają bardzo dobre wykształcenie, w swojej pracy muszą się wesprzeć
pomocą specjalistów. W 2013 roku jedna rodzina dodatkowo została wsparta pomocą pedagoga.
W rodzinie tej wychowuje się dziecko, u którego stwierdzono ADHD. Asystent rodziny zauważył bardzo
duże braki edukacyjne dziecka. Do jednych z zadań pedagoga należało ukierunkowanie asystenta i jego
rodziców na działania jakie mają być podejmowane, aby zniwelować bardzo duże zaległości edukacyjne.
W 2013 roku na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych świadczył wsparcie psycholog. Jego pomocą łącznie objęto 8 rodzin.
Efektem realizacji planu powinna być integracja rodziny, wzmocnienie więzi uczuciowych między jej
członkami, zintegrowanie rodziny z otoczeniem społecznym, odbudowanie jej funkcji opiekuńczo –
wychowawczej.
W 2013 roku w szeroko rozumianej pieczy zastępczej zostało umieszczonych 7 dzieci ( 4 dzieci w placówce
opiekuńczo wychowawczej, 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 1 dziecko w rodzinie
zastępczej niezawodowej). Na uwagę zasługuje fakt, że trójka dzieci przebywała w placówce opiekuńczo –
wychowawczej w okresie od 23.03.2013 roku do 12.05.2013 roku. Matka tych dzieci zastosowała się do
postanowień Sądu i tym samym mogły one powrócić do domu rodzinnego.
Na realizację omawianych zadań tut. ośrodek w 2013 roku dysponował łączną kwotą 135 606 zł (tj.5 380zł
na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 14 900zł
na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, 115 326 zł na realizację zdań
z zakresu wspierania rodziny). Posiadane środki umożliwiły tut. ośrodkowi podjęcie działań na rzecz rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

9.2. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UŚMIECH W WIĘCBORKU
Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach
MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia,
wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci
przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane
przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie
w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków. W 2013 r. łącznie z różnych
form zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz pomocy oferowanej przez placówkę
skorzystały 201 osób (licząc każde dziecko jeden raz bez względu na liczbę dni pobytu).
Do najczęściej powtarzających się przyczyn korzystania z pomocy placówki należą:
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a)

Przyczyny wynikające bezpośrednio ze środowiska rodzinnego:
 trudne warunki socjalno- bytowe, niezaradność życiowa rodziców, problemy rodzinne tj. zły
klimat w rodzinie zdeterminowany konfliktami, różnymi formami agresji, nadużywaniem
alkoholu, stosowanie nieprawidłowych metod wychowawczych.
b) Przyczyny dotyczące bezpośrednio dziecka:
 trudności i zaległości szkolne, specyficzne trudności w nauce, upośledzenie umysłowe,
ADHD, wady wymowy, nieprzestrzeganie obowiązku szkolnego, zaburzenia zachowania,
wagarowanie, agresja, zaburzenia emocjonalne.
Podstawowym celem działania Świetlicy Środowiskowej jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca
i możliwości spędzania czasu wolnego od ryzykownych zachowań, a także doraźna pomoc
w rozwiązywaniu podstawowych trudności funkcjonowania społecznego, szkolnego, osobistego
i emocjonalnego.
Świetlica jest placówką wsparcia dziennego i postępowanie z wychowankami ma charakter
wieloaspektowych działań opiekuńczo-wychowawczych.
W 2013 r. w Świetlicy realizowano:
1. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze:
a) W świecie kolorów - zajęcia artterapeutyczne,
b) Słodka chwila - zajęcia kulinarne,
c) Aktywnie i zdrowo - zajęcia sportowe,
d) Warsztaty: decoupage, wikliny, filcowania, origami, ceramiki, makramy, papieroplastyki.
2. Zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne:
a) zajęcia profilaktyczne, m.in. III elementarz, Nie pal przy mnie proszę!, Miej styl nie pij;
b) udział w akcjach Zachowaj Trzeźwy Umysł (kampania ulotkowa, udział w konkursach
plastycznych);
c) wsparcie psychologa (zrealizowano 203 godziny zajęć);
d) zajęcia z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego, Klanzy i Kinezjologii
Edukacyjnej.
3. Zajęcia reedukacyjne:
a) pomoc w odrabianiu zadań domowych;
b) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci z opinią lub orzeczeniem poradni
pedagogiczno-psychologicznej;
c) tworzenie warunków do nauki własnej;
d) gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie.
W ramach wzbogacenia oferty w 2013 roku Świetlica realizowała projekt „Każdego dnia Uśmiech pomysł
na nudę ma” ze źródeł MPiPS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu
odbywały się: zajęcia profilaktyczno- edukacyjne realizowane na podstawie programu „Jak żyć z ludźmi”,
Klub Malucha - dla dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną, Warsztaty umiejętności wychowawczychdla matek dzieci do lat 6, poradnictwo specjalistyczne- psycholog, warsztaty tematyczne (wiklina,
biżuteria, ozdoby bożonarodzeniowe, makrama, ceramika). Projekt zakończył się wspólną wieczerzą
wigilijną.
Na realizację tego zadania, w ramach rozdziału 85205 zgodnie z planem finansowym w 2013r. tut.
ośrodek dysponował kwotą 13 000 zł. Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano kwotę 12 929 (ogółu 99,45%
planu).
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W placówce zatrudnione są 4 osoby tj. kierownik i 3 wychowawców (w tym jedna osoba na ½ etatu).
Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniony był psycholog.
Budżet placówki wynosił 270 600 zł (wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano 99,28% planu).
Koszty funkcjonowania sklasyfikowane są w następujący sposób:
 100 000 zł - środki pochodzące z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi;


170 600 zł – środki zapewnione przez gminę Więcbork w budżecie tut. ośrodka.

10. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

ORAZ

POSTĘPOWANIA

WOBEC

System świadczeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocniczości, uwzględniającą regułę, że osobami
w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci są ich rodzice.
W przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do wychowania i utrzymania dzieci,
przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń rodzinnych.
Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi są finansowane ze środków budżetu państwa w formie dotacji
celowej. Ustawa zawiera przepisy pozwalające gminom dodatkowo wspierać rodziny w ramach systemu
świadczeń rodzinnych – poprzez przyznanie w drodze uchwały rady gminy jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka lub poprzez zwiększenie kwot dodatków do zasiłku rodzinnego. Te dodatkowe
8
świadczenia gminy finansują ze środków własnych.
Obecny system świadczeń rodzinnych funkcjonuje od 1 maja 2004 r. Ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek: rodzica, opiekuna prawnego dziecka, albo innej osoby
upoważnionej do reprezentowania dziecka; pełnoletniej osoby uczącej się, lub pełnoletniej osoby
niepełnosprawnej. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek.
Zgodnie z ustawą występują trzy „grupy” świadczeń rodzinnych:
1. zasiłek rodzinny i dodatki do niego;
2. świadczenia opiekuńcze;
3. zapomogi związane z urodzeniem dziecka.
Wraz z zasiłkiem rodzinnym można jednocześnie pobierać kilka rodzajów dodatków. Do każdego
z dodatków wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków związanych z tytułem jego przyznania.
Osobie, która została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo dziecko
9
w pieczy zastępczej świadczenia rodzinne nie przysługują.
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do otrzymywania alimentów.
Istnienie tego systemu wynika z konstytucyjnej zasady pomocniczości, która nakłada na państwo
obowiązek wspierania tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób będących w kręgu zobowiązanych wobec nich do
alimentacji.

8
9

Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2013, s.18.
Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2013, s.19.
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego3 realizowane są ze środków budżetu państwa przekazywanych
gminom w formie dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz z dochodów własnych gminy
uzyskiwanych ze zwrotu należności przez dłużnika alimentacyjnego. Przyznawanie i wypłata tych
świadczeń oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych są zadaniem z zakresu
administracji rządowej zleconym gminie.
Obecny system pomocy osobom uprawnionym do alimentów funkcjonuje od 1 października 2008 r.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby
uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Osobie uprawnionej, która została
umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej świadczenie
10
alimentacyjne nie przysługuje.
W 2013 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1 024 rodzin, a 86 rodzin skorzystało ze świadczeń
z funduszu alimentacyjnego.
Łącznie na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę: 4 735 682 zł, w tym:
 4 697 776 zł ze środków budżetu państwa,
 37 906 zł środków budżetu gminy.
Kwota odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych za 2013 rok to 7 200,- zł z tytułu wypłaconych
świadczeń rodzinnych, 3 021,- zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Tabela 9 Wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w 2013 r.
lp

Rodzaj świadczenia

1

ZASIŁKI RODZINNE

2

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU, w tym:

Wydatki
(w zł)

Liczba
wypłaconych
świadczeń

Wahanie
w stosunku
do 2012

1 406 174

14 141

-1 598

786 610

7 479

-968

2.1

urodzenia dziecka

61 000

61

+9

2.2

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

119 920

308

-45

2.3

samotnego wychowywania dziecka

109 550

635

-59

2.4

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

101 360

1 340

-316

2.5

rozpoczęcia roku szkolnego

87 000

870

-107

2.6

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

2.7

wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

3

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

4

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE, w tym:

84 500

1 474

-119

223 280

2 791

-331

89 000

89

-45

1 509 227

7 653

-555

4.1

zasiłki pielęgnacyjne

989 145

6 465

-349

4.2

świadczenia pielęgnacyjne

490 582

893

-501

4.3

dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

29 500

295

+295

0,00

0

0

127 664

874

+118

13 590

280

-112

644 682

1 724

-51

4.4

specjalny zasiłek opiekuńczy

5

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE odprowadzane

6

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

7

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Źródło: opracowanie własne.

10

Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2013, s.19.
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W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. prowadzono postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
których skutkiem było:
 48 informacji przekazanych komornikowi sądowemu mające wpływ na egzekucję zasądzonych
świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia
majątkowego;
 7 spraw dot. zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo
poszukujący pracy;
 30 wniosków kierowanych do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji
zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
 37 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika;
 brak wniosków do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
 37 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego;
 35 wszczęcia postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się
od zobowiązań alimentacyjnych;
 40 wydanych decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych;
 2 wydanych decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się
od zobowiązań alimentacyjnych.
W 2013 r. kwota zwrotu przez dłużników świadczeń alimentacyjnych (łącznie z ustawowymi odsetkami)
wypłaconych na osoby uprawnione wyniosła – 97 132 zł. Co stanowi 15 % w stosunku do wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2013 r.
W okresie od stycznia do grudnia 2013 wydano:
 1 843 zaświadczeń dotyczących wysokości pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego;
 1 846 decyzji administracyjnych, od których wniesiono 38 odwołań; Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Bydgoszczy w przypadku 6 uchyliło w całości i przekazało do ponownego
rozpatrzenia, w 2 sprawie wydało postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania,
w 7 zmieniło decyzje, w 20 sprawach utrzymało w mocy decyzję MGOPS; w 5 przypadku
zmieniono decyzję we własnym zakresie.
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji na
świadczenia rodzinne oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwota
wydatków na koszty związane z obsługą była wyższa niż wysokość otrzymanej dotacji od wojewody na ten
cel. Brakującą kwotę w wysokości 37 906 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.
Tabela 10 Wydatki związane z realizacją świadczeń w ramach rządowych programów
Wyszczególnienie

lp
1
2
3

świadczenia z rządowego programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne za okres VII-XII 2012 r
świadczenie z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego za okres IV-XII 2013 r.
zakup materiałów i wyposażenia

Liczba
świadcz
eń

Wydatki
(w zł)

2

200

435

87 000

-

2 605

Źródło: opracowanie własne.
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Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła istotne zmiany dotyczące między innymi uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.
Od 1 stycznia 2013r. pojawiło się nowe świadczenie opiekuńcze w postaci specjalnego zasiłku
opiekuńczego dla osób, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży
obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia.
Ponadto na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 45 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na
podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 2013r. zachowało prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego do dnia 30 czerwca 2013 r.
Trybunał Konstytucyjny w Wyroku z dnia 5 grudnia 2013r. orzekł, iż art. 11 ust. 1 i 3 w/w ustawy jest nie
zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu
przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które utraciły do niego prawo od lipca
2013 r.

11. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Prace społecznie użyteczne to inicjatywa gminy Więcbork realizowana na rzecz osób bezrobotnych
równocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, która realizowana jest z powodzeniem od
drugiego kwartału 2006 roku.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), prace społecznie użyteczne, to prace wykonywane
przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez
gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo
zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej (sołectwa).
Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające
jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne
w wymiarze do 10-ciu godzin tygodniowo, mogą być wykonywane na terenie gminy, w której bezrobotny
zamieszkuje lub przebywa. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne
w trakcie wykonywania tych prac zachowują status osoby bezrobotnej.
Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymują świadczenia pieniężne, aktualnie
w wysokości 8,00 zł za godzinę. Corocznie w czerwcu wzrastają stawki za godzinę. Od świadczenia
pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzany podatek, składka
na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. W 2013 roku zawarte zostało porozumienie ze Starostą
Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 41 osób bezrobotnych w okresie od
02.01.2013 r. do 31.05.2013 r. oraz dla 27 osób na okres od 01.07.2013 r. do 30.11.2013 r., łącznie w
praca wzięło udział łącznie 61 osób, z czego 32 kobiety.
Tabela 11 Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych i ich rodzaj
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie instytucji/podmiotu
na rzecz którego wykonywane
są prace społecznie użyteczne

Liczba
osób*

Rodzaj prac

19 sołectw

39

prace porządkowe i remontowe

Urząd Miejski w Więcborku

7

prace porządkowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

2

prace porządkowe

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku

3

prace porządkowe

MGOPS w Więcborku oraz podmioty podległe
10
prace porządkowe, roznoszenie korespondencji
Źródło: analiza własna na podstawie realizacji prac w 2013 r.
*wartość odzwierciedlająca narastającą liczbę osób w obu okresach uruchomienia prac
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Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, spełniają rolę
pomocową, oraz kształtują postawy i przywracają zdolność pełnienia ról społecznych i zawodowych.
Stwarzają warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Ponadto mają za zadanie
zdyscyplinowanie osób bezrobotnych - odmowa pracy na rzecz gminy może skutkować ograniczeniem lub
odmową udzielenia pewnych rodzajów wsparcia z pomocy społecznej.
Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do 31.05.2013 roku osoby otrzymały świadczenia
pieniężne w wysokości 7,70 zł za godzinę, a od 1.06.2013 r. w wysokości 8,00 zł za godzinę. Starosta
refunduje gminie z środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego
bezrobotnemu. Do 31 maja Starosta refundował 60% kwoty wypłaconej osobom wykonującym prace
społecznie użyteczne. Od 1.07.2013r refundacja Starosty wynosiła 40%.
Plan budżetu na 2013 rok na powyższy cel wynosił 126 400 zł, z czego wydatkowano kwotę 96 715 zł
(77,31% wykonania planu). Tak niskie wykonanie planu wynika z otrzymanego do wykorzystania limitu
godzin z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie. W m-cu czerwcu 2013 r. oraz grudniu 2013 r. nie
wykonywano prac społecznie użytecznych.
Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac
społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości 49 389 zł.
Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne łącznie przepracowały 12 350 godzin (2012: 10 428
godzin). Koszty organizacji prac społecznie użytecznych finansowane są z dwóch źródeł. W 60% ogólną
kwotę pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim i obecnie jest to 49 389 zł (2012: 46 926,72
zł). Natomiast pozostałe 40% stanowią udział gminy, który wyniósł 47 326 zł (2012: 31 284,48 zł). Łączny
koszt wykonywanych prac w 2012 r. wynosi 96 715 zł (2012: 78.211,20 zł).

12. ORGANIZACJA PRACY I KADRA
12.1. ORGANIZACJA PRACY
Dokonana w 2012 r. zmiana struktury organizacyjnej ośrodka i wprowadzenie nowego podziału
obowiązków między poszczególnymi działami z całą pewnością było konieczne dla prawidłowej realizacji
coraz to nowych zadań nakładanych na MGOPS.
W tym miejscu należy także jednoznacznie podkreślić znaczenie zatrudnienia dwóch asystentów rodziny.
Warto nadmienić, iż w trakcie roku udało się znacznie obniżyć koszty związane z przyjęciem do realizacji
nowych zadań, poprzez pozyskanie dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia asystentów.
Po przeanalizowaniu ilości środowisk, w których świadczone były usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, w 2012 roku zmniejszono zatrudnienie wśród opiekunek z 15 do 14 etatów.
Niestety z perspektywy czasu, biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie na tą usługę związane
z zachodzącymi zmianami demograficznymi (starzenie się społeczeństwa), dziś stajemy przed dylematem
braku możliwości realizacji kolejnych usług w nowych środowiskach. Aktualna analiza wskazuje
na konieczność przywrócenia 15-go etatu opiekunek.
Podstawy funkcjonowania ośrodka:
1. Uchwała X/59/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Więcborku z dnia 10 kwietnia 1990 r.
powołująca ośrodek pomocy społecznej;
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2.
3.

Statut przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku;
Regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Dyrektora MGOPS i zatwierdzony przez
Burmistrza Więcborka (schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik Nr 3 do
sprawozdania).

Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych funkcjonującą jako jednostka budżetowa Gminy
Więcbork i zgodnie z takim usytuowaniem prawnym swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu
gminy, a wszystkie dochody przekazuje na rachunek tegoż budżetu. Ośrodek prowadzi działalność
finansową dysponując środkami pochodzącymi z różnych źródeł, w tym w pierwszej kolejności dotacjami
przyznawanymi z budżetu państwa, następnie środkami pochodzącymi z budżetu gminy oraz środkami
pochodzącymi z innych źródeł.
Dokumenty strategiczne i programowe:
1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Więcbork do roku 2013 przyjęta
Uchwałą Nr XLIII/406/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 02 października 2006 r.;
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2013, przyjęty Uchwałą nr XXVI/238/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia
28 grudnia 2012 roku;
3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Więcbork na lata 2012-2016, przyjęty Uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej
w Więcborku z dnia 27 stycznia 2011 r.
4. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014, przyjęty Uchwałą Nr XIX/161/2012
Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 maja 2012 r.
5. Program Aktywności Lokalnej „ENERGIA JEST W NAS” na lata 2012-2013 przyjęty Uchwałą
Nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2012 r
Fundamentem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez:
 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;
 dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej;
 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
 pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
 świadczenie pracy socjalnej.
Ośrodek, został wyznaczony również jako podmiot realizujący zadania nałożone na gminę, w związku
z czym podejmuje działania związane z:
1. wypłatą świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny w formie świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego;
2. koordynacją działań z zakresu przemocy w rodzinie;
3. koordynacją działań z zakresu wsparcia rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi;
4. koordynacją działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych
uzależnień.
Od lutego 2012 r. ośrodek realizuje nałożone zadania w oparciu o zmienioną strukturę organizacyjną,
opartą w całości o następujące działy:
1. Finansowo-Kadrowy;
2. Pomocy Środowiskowej (w tym: Sekcja Pracy Socjalnej, Sekcja Świadczeń i Dokumentacji oraz
Sekcja Usług Opiekuńczych)
3. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych;
4. Administracyjno – Organizacyjny;
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5.

Wsparcia Rodziny;

W strukturze organizacyjnej działają również następujące:
1. jednostki podległe:
a) Świetlica Środowiskowa „UŚMIECH” w Więcborku (od 01 stycznia 2012 r. jednostka
działania jako placówka wsparcia dziennego, na podstawie ustawy o wsparciu rodziny
i pieczy zastępczej);
b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku (ośrodek wsparcia; regulacje prawne
zawarte w ustawie o pomocy społecznej) wraz z Klubem Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi DOMEK (ośrodek wsparcia; regulacje prawne zawarte
w ustawie o pomocy społecznej);
2. inne podmioty:
a) Klub Seniora;
b) Klub Integracji Społecznej;
c) Punkt Interwencji Kryzysowej;
d) Gminny Zespół Interdyscyplinarny
e) Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych;
f) Mieszkania Chronione;

Ponadto Rada Miejska w Więcborku w 2013 r. przyjęła 6 uchwał, umożliwiających MGOPS realizację
poszczególnych zadań:
1. Uchwała Nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”;
2. Uchwała Nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2013 r. uchylająca
uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku;
3. Uchwała Nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie
sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Więcbork;
4. Uchwała Nr XXXV/304/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 października 2013 r. w
sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2014 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Więcborku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej”;
5. Uchwała Nr XXXVII/326/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”;
6. Uchwała Nr XXXVII/327/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021”.

W tym miejscu należy także wspomnieć o zakończonej w 2013 roku termomodernizacji budynku
MGOPS, która jednoznacznie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy, a była
możliwa dzięki przychylności władz gminy.
W ramach zawartej w 2013 r. umowy użyczenia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało
na rzecz MGOPS w Więcborku 2 terminale mobilne przeznaczone do przeprowadzania rejestracji danych
opisujących sytuację rodziny, w szczególności bezpośrednio w trakcie przeprowadzanych wywiadów
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środowiskowych. Sprzęt został zakupiony w ramach realizacji projektu „Emp@tia - Platforma
komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego”.

12.2. KADRA
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej, jak również od
dnia 1.01.2012 przepisy ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej. Osoby wykonujące zadania z
zakresu pomocy społecznej powinny legitymować się wysokimi kwalifikacjami określonymi w w/w
ustawach.
Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie dobrego zespołu
pracowników wyposażonego w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Pracownicy MGOPS posiadają
wysokie kwalifikacje, które stale podnoszą. Świadczy o tym ich aktywny udział w specjalistycznych
kursach, szkoleniach i studiach.
Dokonujące się zmiany w systemie pomocy społecznej obligują pracowników do podnoszenia kwalifikacji.
MGOPS na dzień 31.12.2013 r. zatrudniał 59 osób (2012: 60 osób), tj.:
49 osób w ośrodku pomocy społecznej (tj. 46,26 etatów), w tym 1 etat finansowany był przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
6 osób w środowiskowym domu samopomocy (tj. 6 etatów);
4 osoby w świetlicy środowiskowej (tj. 3,5 etatu).
Dodatkowo w 2013 roku OPS posiłkował się pracą 7 osób (2012: 8 osób), z czego:
- 6 osób w ramach robót publicznych (tj. pracownik porządkowy (sprzątaczka); osoba wykonująca
prace opiekuńcze w stosunku do osób korzystających z usług opiekuńczych; 4 pomoce biurowe);
- 1 osoba zatrudniona była w ramach umowy na czas zastępstwa za osobę przebywającą na
urlopie wychowawczym (tj. referent);
W celu uzupełnienia zdobytej wiedzy pracownicy uczestniczyli w:
- 36 różnych kursach, szkoleniach, konferencjach oraz seminariach organizowanych przez firmy
zewnętrzne (w większości MGOPS korzysta z bezpłatnych form dokształcających oferowanych
przez ROPS w Toruniu);
- 3 szkoleniach wewnętrznych (tematyka szkoleń dotyczyła: kontroli zarządczej w MGOPS, zmian
w systemie pomocy społecznej – projekt ustawy o pomocy społecznej i usługach socjalnych;
praktyczne zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w realizacji świadczeń
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Wzorem lat ubiegłych zawarto umowy cywilno – prawne w celu realizacji różnych form wsparcia. W 2013
roku podpisano 45 umów cywilno–prawnych (przy czym 1 osoba mogła mieć w ciągu roku 2013 zawarte
więcej niż 1 umowę), z czego 14 finansowanych było przez UE w ramach EFS (tj.31% ogółu).
Corocznie ośrodek umożliwia odbycie praktyk zawodowych słuchaczom szkół wyższych oraz osobom
bezrobotnym biorącym udział w kursach specjalistycznych. W ramach praktyk w 2013 roku przyjęto 7
osób, którzy zdobywali wiedzę i doświadczenie w Dziale Pomocy Środowiskowej. Dodatkowo, w 2013
roku 14 osób odbywało staże, nabywając praktyczne umiejętności do wykonywania pracy poprzez
wykonywanie zadań w miejscu pracy przez osobę pozostających bez zatrudnienia.
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Wykres 3 Pracownicy MGOPS, z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne, wg stanu na dzień
31.12.2013 r.
Środowiskowy Dom
Samopomocy
13% (7 osób)

Dyrektor
1%

Świetlica Środowiskowa
8% (4 osoby)
Dział Pomocy
Środowiskowej
45% (30 osób)
Dział AdministracyjnoOrganizacyjny
16% (9 osób)

Dział Świadczeń
Rodzinnych
6% (5 osób)
Dział Finansowo
Kadrowy
6% (5 osób)

Dział Wsparcia Rodziny
6% (5 osób)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie analizy pracowników w łącznej liczbie 68 osób, z podziałem na poszczególne komórki
organizacyjne.

Analizując poziom wykształcenia pracowników ośrodka, należy stwierdzić, że kształtuje się on na wysokim
poziomie, połowa pracowników, legitymowała się wykształceniem wyższym, co dowodzi, że kadra
ośrodka podnosi w sposób ciągły swoje kwalifikacje Poniżej przedstawiono wykres obrazujący rozkład
poziomu wykształcenia wszystkich pracowników.
Wśród pracowników ośrodka 9 osób posiada ukończone studia podyplomowe, wszyscy ukończyli
organizację pomocy społecznej, 1 osoba ukończyła socjoterapię, 1 osoba ukończyła gospodarkę
społeczną, 1 osoba ukończyła edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.

Wykres 4 Wykształcenie pracowników MGOPS, wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
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Źródło: opracowanie własne.

W celu sprawnego realizowania zadań, kadra tutejszego ośrodka w 2013 roku uzupełniała swoje
wykształcenie poprzez udział na studiach magisterskich – 2 osoby; na studiach licencjackich – 1 osoba; w
szkole policealnej – 1 osoba; oraz na studiach podyplomowych – 2 osoby, w tym 1 osoba skierowana
przez tutejszy ośrodek, w ramach projektu „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”
współfinansowanego przez Unię Europejską organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Toruniu.
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Należy podkreślić, iż przy zatrudnianiu pracowników przez MGOPS w Więcborku wszystkie wymogi
ustawowe w zakresie kwalifikacji zawodowych są ściśle przestrzegane. Jest to konieczne ze względu na
rosnące oczekiwania zarówno w stosunku do pracowników socjalnych, jak i pracowników obsługi
administracyjno-finansowej ośrodka, głównie wskutek zwiększania liczby oraz dokonywania zmian
w ramach realizowanych zadań. Stąd też tak istotne jest stałe doskonalenie zawodowe, poszerzanie
posiadanej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.
W 2013 r. wypłacono 6 uprawnionym osobom nagrody jubileuszowe. W związku z zatrudnianiem ogółem
8 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127,
poz. 721 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

12.3. BUDŻET MGOPS
Finansowa realizacja zadań ośrodka w roku 2013 wykazuje tendencję wzrostową. Wydatki ośrodka w roku
2013 w łącznej wysokości – 10 237 256,67 stanowią 101,09% wydatków z roku ubiegłego (10 237
256,67zł). Analizę porównawczą wydatków w latach 2012-2013, w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej przedstawia zestawienie poniżej.
Tabela 12 Dynamika wzrostu wydatków MGOPS w latach 2012 - 2013
Wydatki
Dział klasyfikacji budżetowej
851 – Ochrona zdrowia
852 – Pomoc społeczna
853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
łącznie

2012

2013

Dynamika
zmian w %

1

2

3=2:1

162 640,51
9 750 620,20

178 561,51
9 826 833,67

109,79
100,78

213 741,18

231 861,49

108,48

10 127 001,89

10 237 256,67

101,09

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z planem finansowym, po dokonanych zmianach MGOPS dysponował w roku 2013 łącznie kwotą
10 369 705,63 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5 395 864,00zł i na zadania
własne gminy – 4 728 469,93 zł oraz środki pozyskane w ramach realizacji projektów finansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 245 371,70zł.
Natomiast wydatkowano kwotę 10 237 256,67 zł - realizując plan wydatków w 98,72%, w tym na zadania
zlecone – 5 385 987,81zł (99,82% planu), zadania własne gminy 4 619 407,37 zł (97,69% planu), zadania
finansowane ze środków UE w ramach EFS – 231 861,49 zł (94,49% planu).
Tabela 13 Źródła finansowania zadań realizowanych przez MGOPS w roku 2013
Źródło finansowania
środki z budżetu państwa (w tym dotacje
celowe)
środki z budżetu gminy
środki z budżetu UE (w ramach EFS)
środki z PFRON
łącznie

Realizacja wydatków
(w zł)

Udział wydatków sfinansowanych z
poszczególnych źródeł
finansowania w łącznej kwocie
wydatków MGOPS (w %)

6 945 325,38

67,84

3 064 249,71
220 203,65
7 477,93
10 237 256,67

29,93
2,15
0,07
100,00

Źródło: opracowanie własne.
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Udział procentowy źródeł finansowania wydatków MGOPS w roku 2013 wskazuje na dominującą rolę
środków z budżetu państwa, co ilustruje wykres poniżej. Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą
rodzaje realizowanych zadań przedstawiono w załączniku Nr 1.
Wykres 5 Wydatkowanie budżetu MGOPS w 2013 r., z podziałem na źródła finansowana
środki pozyskane (EFS,
PFRON, darowizna)
2%

środki z budżetu
gminy
30%

środki z budżetu
państwa
68%

Źródło: opracowanie własne.

12.4. POSTĘPOWANIA W RAMACH USTAWY PZP
Dla pełnej i prawidłowej realizacji zadań, ośrodek pomocy społecznej w roku 2013 przeprowadził
postępowania wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z
2013r. poz. 907 z późn.zm.).
W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
zostały zawarte następujące umowy:
1. 20 grudnia 2013r. została zawarta umowa z firmą Restauracją – Barem „Pomorzanka” ul. Hallera
27, reprezentowaną przez Wiesławę Szyk i Jana Śliwińskiego na przygotowanie i wydawanie
gorących posiłków obiadowych – jednodaniowych na terenie miasta Więcborka , w okresie od
02.01.2014r. do 24.12.2014r., dla klientów MGOPS,
2.

30 grudnia 2013r. została zawarta umowa z firmą Restauracją – Barem „Pomorzanka” ul. Hallera
27, reprezentowaną przez Wiesławę Szyk i Jana Śliwińskiego na przygotowanie i dostarczanie
(dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresach od 07.01.2014r. do 26.06.2014r. oraz 08.09.2014r. do
22.12.2014r. do szkół w gminie Więcbork tj. do Zespołu Szkół w Pęperzynie, Zespołu Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu, Szkoły Podstawowej im. Jana i Elżbiety Orzelskich w
Runowie Krajeńskim, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, Gimnazjum w
Sypniewie, Szkoły Podstawowej w Zakrzewku, gorących posiłków jednodaniowych, dziennie dla
ok. 100 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Więcbork,

3.

30 grudnia 2013r. została zawarta umowa z firmą Restauracją – Barem „Pomorzanka” ul. Hallera
27, reprezentowaną przez Wiesławę Szyk i Jana Śliwińskiego na przygotowanie i dostarczenie (
dowóz ) w dni robocze, w okresie od 02.01.2014r. do 23.12.2014r. gorących posiłków
jednodaniowych, dziennie dla ok. 30 osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w
Więcborku przy ulicy Pocztowej 16.
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4.

30 grudnia 2013r. została zawarta umowa z firmą Restauracją – Barem „Pomorzanka” ul. Hallera
27, reprezentowaną przez Wiesławę Szyk i Jana Śliwińskiego na przygotowanie i dostarczenie (
dowóz ) w dni robocze, w okresie od 02.01.2014r. do 23.12.2014r. posiłków jednodaniowych,
dziennie dla ok. 25 wychowanków Świetlicy Środowiskowej „ Uśmiech” w Więcborku.

Dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro, stosuje się procedury określone w
Regulaminie udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro,
obowiązującym w ośrodku pomocy społecznej na podstawie Zarządzenia Nr DO.021.19.2013r. Dyrektora
MGOPS w Więcborku z dnia 01 lipca 2013r.

13. POTRZEBY

I PLANY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA RZECZ
MIESZKAŃCÓW GMINY NA ROK 2014

Z punktu widzenia dalszej poprawy jakości usług świadczonych przez MGOPS na rzecz mieszkańców
miasta i gminy Więcbork na omówienie zasługują w szczególności potrzeby szkoleniowe pracowników
MGOPS, potrzeby remontowe oraz potrzeby w zakresie świadczonych usług, należy przedstawić również
plany w zakresie rozwoju oferty wsparcia i pomocy rzecz klientów pomocy społecznej.

13.1. POTRZEBY NA ROK 2014
1. potrzeby szkoleniowe:
a)

umożliwienie doskonalenia zawodowego kadry Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie
z potrzebami pracowników;
b) wdrożenie szkoleń pracowników w zakresie wymaganym przez BHP i PPOŻ;
c) dalsze podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przy wykorzystaniu istniejącej oferty
szkoleniowej;
d) wdrożenie planu szkoleń wewnętrznych na 2014 r.;

2. potrzeby w zakresie remontów, modernizacji i adaptacji:
a)

budynek przy ulicy Mickiewicza 22A nie spełnia wymogów dotyczących niwelowania barier
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, starszych (strome schody wewnątrz budynku,
brak podjazdu dla wózków na zewnątrz budynku) w związku z tym rozpatrywana jest możliwość
montażu platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych;
b) konieczność osiągnięcia standaryzacji Mieszkań Chronionych, a zwłaszcza likwidacja barier
architektonicznych i stworzenie przynajmniej 1 dodatkowego mieszkania (zgodnie z
obowiązującym rozporządzeniem w tym zakresie od 2015 r. w Mieszkaniach Chronionych będą
musiały funkcjonować dla co najmniej 3 mieszkańców);

3. potrzeby w zakresie komputeryzacji:
a) CERT
(Computer
Emergency
Response
Team)
http://www.cert.gov.pl/cer/wiadomosci/wiadomosci-ogolne/587,dok.html podał do informacji,
iż w ramach współpracy prowadzonej przez Microsoft i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
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w programie SCP (Security Cooperation Program), którego jednym z elementów jest podnoszenie
świadomości społecznej w zakresie security, informowanie o zagrożeniach w zakresie
bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz proaktywne przeciwdziałanie, 8 kwietnia 2014 roku
zakończy się wsparcie m.in. dla następujących produktów Microsoft: Windows XP SP3, Office
2003.
Po 8 kwietnia 2014 r. nie będą udostępniane nowe poprawki zabezpieczeń, poprawki
niedotyczące zabezpieczeń, bezpłatne lub płatne wsparcie techniczne i aktualizacje zawartości
technicznej online. Działanie systemu Windows XP SP3 oraz pakietu Office 2003 w danym
środowisku po upływie daty zakończenia świadczenia wsparcia technicznego może narazić
organizację i jej użytkowników na poważne zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i zgodności.
Środowiska oparte na systemach operacyjnych i produktach bez wsparcia technicznego
i dostępnych poprawek są bardziej narażone i bardziej podatne na zagrożenia związane
z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Może to prowadzić do łatwego ataku i przeniknięcia do
sieci danego środowiska, w którym znajdują się niewspierane systemy, jego penetracji, kradzieży
danych czy też pełnego przejęcia przez zorganizowane grupy cyberprzestępców (np. ostatnie
ataki na instytucje rządowe w związku z sytuacją na Ukrainie).
MGOPS posiada obecnie 5 komputerów wyposażonych w systemy Windows XP, Office 2003,
które po 8 kwietnia 2014 r. zostaną narażone na poważne zagrożenia. W związku z powyższym
istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup 5 komputerów wraz z
oprogramowaniem dla działów, w których dane (w tym osobowe) muszą być szczególnie
chronione tj.:
- Dział Pomocy Środowiskowej,
- Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
- Dział Wsparcia rodziny.
Należy nadmienić, że wszystkie komputery pracujące w MGOPS zabezpieczone są
programem antywirusowym firmy Eset, jednak brak wsparcia zabezpieczeń ze strony Microsoft
dla programów Windows XP, Office 2003 stanowi poważne zagrożenie dla naszego systemu
informatycznego;
b) zgodnie z zaleceniami MPiPS, na podstawie zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem
Pracy w Sępólnie Kraj. tut. Ośrodek zobowiązany jest do stosowania Samorządowej
Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI). Platforma docelowo będzie umożliwiała wzajemną
wymianę danych o klientach obu instytucji. Powyższe wiąże się z koniecznością ponoszenia
od II półrocza 2014 r. kosztów związanych z tzw. dozorem technicznym (środki zaplanowane są
w planie finansowym MGOPS).

4. potrzeby w zakresie podnoszenia jakości usług:
a) wypracowywanie nowego podejścia do pracy socjalnej. Charakter problemów występujących
w środowiskach wskazuje również na potrzebę intensyfikacji działań pracowników socjalnych na
rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w zakresie podniesienia jakości relacji w rodzinie,
wsparcia w działaniach zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz w załatwianiu spraw
zgodnie z przysługującymi uprawnieniami. Podkreślić należy, iż zauważa się zmianę charakteru
pracy pracownika socjalnego. Staje się on profesjonalistą bezpośrednio wspierającym osoby
i rodziny w pokonywaniu ich trudności życiowych, a nie - jak dotychczas - osobą "przyznającą
zasiłki/świadczenia";
b) osiągnięcie odpowiedniego poziomu współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami, który
zmierza do zwiększenia skuteczności świadczonych usług na rzecz mieszkańców gminy
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(w szczególności na obszarze dożywiania dzieci i młodzieży, przemocy w rodzinie oraz
przeciwdziałania uzależnieniom);
c) nadal istnieje bezwzględna konieczność stworzenia „niskoprogowej” placówki dla osób
bezdomnych – noclegowni;
d) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju wolontariatu na rzecz mieszkańców gminy;
e) poszerzenie poradnictwa specjalistycznego o nowy katalog specjalistów w dziedzinie szeroko
rozumianego wsparcia rodziny, obywatela, człowieka (np. logopeda, prawnik, dietetyk);
f) pozyskanie środków finansowych na zwiększenie rozmiaru świadczonych specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób/dzieci zaburzonych psychicznie w zależności od
potrzeb w oparciu o wsparcie psychologa, rehabilitanta, logopedy, pracownika socjalnego
i innych osób;
g) ciągłe podnoszenie prestiżu pracowników pomocy społecznej świadczących wieloaspektową
pomoc na rzecz mieszkańców gminy;
h) równie ważną kwestią pozostałą do rozwiązania jest konieczność rozszerzania pomocy w formie
opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi na terenie naszej gminy.
Problem ten dotyczy nie tylko środowisk kwalifikujących się do pomocy społecznej. Stąd wynika
potrzeba rozpatrzenia możliwości zapewnienia stosownego wsparcia, czy budowania takich form
wsparcia, które pozwolą na zaspokojenie tych potrzeb w środowisku lokalnym. Odczuwalne
skutki starzenia się społeczeństwa, koncentrują się wokół:
- zwiększającej się liczby osób starszych i/lub niepełnosprawnych wymagających:
 usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, szczególnie
na terenach wiejskich;
 całodobowej pomocy i wsparcia w domach pomocy społecznej;
w tym zakresie planuje się podejmowanie działań umożliwiających dalsze
funkcjonowanie tych osób w dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych
ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych potrzeb;
- ograniczonej oferty zagospodarowania czasu wolnego osobom starszym (kulturalnej,
sportowej, edukacyjnej) w wyniku czego istnieje konieczność zorganizowania na terenie
miasta dziennego domu pobytu dla osób starszych. Dom dziennego pobytu jest formą
pomocy dla osób starszych, które nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych.
Potrzebują natomiast cyklicznych kontaktów z rówieśnikami w celu zachowania
równowagi psychicznej.
Obecnie funkcjonujący Klub Seniora oferuje niewystarczające usługi w tym zakresie,
których finansowanie w głównej mierze odbywa się za pośrednictwem pozyskanych
dotacji ze źródeł zewnętrznych przez Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie
w Więcborku;
i) pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność Świetlicy Środowiskowej
UŚMIECH w Więcborku. Rosnące koszty stałe, które ponosi placówka (media) powodują, iż bez
dodatkowego wsparcia placówka ograniczy ofertę edukacyjną (różnorodność zajęć dla dzieci)
w dalszej kolejności pojawia się obawa zlikwidowania pomocy dla dzieci w postaci gorącego
posiłku.

5. potrzeby w zakresie zmian organizacyjnych funkcjonowania jednostki:
a)

mając na uwadze posiadane zasoby lokalowe, sprzętowe i realny potencjał funkcjonującego
ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku planuje się zwiększenie
liczy miejsc w ośrodku do 35;
b) ciągle istnieje konieczność doprowadzenia do funkcjonowania Środowiskowego Domu
Samopomocy w Więcborku, w ramach odrębnej jednostki organizacyjnej (zalecenia pokontrolne
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z dnia 28 stycznia 2013 r. wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
nr WPS.III.431.1.14.2012.JW/ARK);
c) uregulowanie kwestii prawnej korzystania z nieruchomości przy ulicy Pocztowej 16 w Więcborku
przeznaczonej na potrzeby ŚDS organizacyjnej (zalecenia pokontrolne z dnia 28 stycznia 2013 r.
wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, nr WPS.III.431.1.14.2012.JW/ARK).
d) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje założenia ustawy o pomocy społecznej
i usługach socjalnych. Największe zmiany dotyczyć będą struktury organizacyjnej pomocy
społecznej na szczeblu gminy. Resort planuje podzielić zadania z pomocy społecznej pomiędzy
kasę zasiłków społecznych i agencje pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Kasa zasiłków
społecznych zajmowałaby się tylko wypłatą świadczeń pieniężnych, kwestie aktywizacji
pozostawiając agencji pracy socjalnej lub usług socjalnych. Aktualnie trwają konsultacje
społeczne omawianej ustawy, która wprowadzi odważne i daleko idące zmiany w systemie
pomocy społecznej.

13.2. PLANY NA ROK 2014
Rok 2014 będzie dla ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań
wynikających z ustaw oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych, które są niezbędne, aby instytucja pomocy społecznej była skuteczna,
efektywna i nowoczesna. Do najważniejszych należą:
I.

potrzeba systematycznego wprowadzania zmian w systemie pomocy społecznej wymaga
podejmowania działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną jako drugiego oprócz
wsparcia osłonowego, filaru pomocy społecznej. Wprowadzając do pracy ośrodka elementy
organizowania społeczności lokalnej (OSL) jako koncepcji środowiskowej pracy socjalnej, planuje się
rozwijać różnorodne elementy działań środowiskowych skierowanych do mieszkańców gminy.
Przedsięwzięcia organizowane będą przy współudziale lokalnych podmiotów z wykorzystaniem
posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych.

Poniżej przedstawiono ofertę działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną planowanych
do realizacji:
1.1 realizacja projektu systemowego „interAKTYWNI” współfinansowanego przez Unię Europejską,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zakłada się realizację kontraktów socjalnych
zawartych z 62 osobami pozostającymi bez zatrudnienia, korzystającymi ze świadczeń pomocy
społecznej);
1.2 planuje się dalsze rozwijanie oferty KLUBU SENIORA, w ramach posiadanych środków z budżetu
gminy oraz w ramach działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie
w Więcborku. Na 2014 rok przygotowano 4 oferty w ramach współpracy partnerskiej, tj.:
a) oferta, pn. ”PODZIEL SIĘ PASJĄ Z DEDYKACJĄ” będąca odpowiedzią na ogłoszony
konkurs Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w zakresie wspierania
aktywizacji i integracji społecznej seniorów;
b) oferta, pn. ”Z KIM PRZYSTAJESZ TAKIM SIĘ STAJESZ” będąca odpowiedzią na ogłoszony
konkurs Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w zakresie wsparcia działań
z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi;
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c)

II.

III.

IV.
V.

VI.

oferta, pn. „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” będąca odpowiedzią na ogłoszony
konkurs Burmistrza Więcborka w zakresie realizacji zajęć sportowych w ramach
współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców Gminy Więcbork;
d) oferta, pn. „NA NOWO ODKRYWAMY, CO BARDZO DOBRZE ZNAMY” będąca
odpowiedzią na ogłoszony konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach
programu ASOS, edycja 2014;
1.3 przygotowanie imprezy plenerowej pn. PIKNIK PRZYJAŹNI, w szczególności dla rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi i trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi;
1.4 kontynuowanie działalności KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ;
1.5 planuje się dalsze rozwijanie oferty Świetlicy Środowiskowej UŚMIECH w Więcborku (jako
placówki wsparcia dziennego), w ramach posiadanych środków z budżetu gminy oraz w ramach
działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku. Na 2014 rok
przygotowano 2 oferty w ramach współpracy partnerskiej, tj.:
a) oferta, pn. „TWÓRCY I ODKRYWCY”, będąca odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez
Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego;
b) oferta, pn. "CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT" będąca odpowiedzią na ogłoszony konkurs
MPiPS w ramach FIO, edycja 2014;
c) oferta, pn. „KUŹNIA TALENTÓW” będąca odpowiedzią na ogłoszony konkurs MPiPS w
zakresie "wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie". Priorytet IV udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin
zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
ważnym elementem pracy na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej jest kontynuacja kompleksowych
działań w kierunku organizacji sieci wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Działanie realizowane będzie na bazie funkcjonującego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Więcborku oraz Klubu Samopomocy DOMEK. Oba ośrodki wsparcia finansowane będą z budżetu
państwa.
1.1 planuje się organizację V Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla
osób niepełnosprawnych w Więcborku. Finansowanie przedsięwzięcia wsparte będzie
o sponsoring i pozyskaną dotacje od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Impreza
organizowana jest dla uczestników terapii Środowiskowych Domów Samopomocy i klubów
samopomocy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego;
sporządzanie OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ będącej podstawą przedkładania
rekomendacji do tworzenia budżetu; opierającej się na analizie lokalnej sytuacji społeczno –
demograficznej i obejmującą w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe
i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący
i realizujący;
dalsze wspieranie i wspomaganie funkcjonowania rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez rozwój systemu wsparcia rodziny i profilaktykę oraz usługi specjalistyczne;
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy podejmowanie działań
mających na celu wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W
tym celu konieczne będzie opracowanie kolejnego 3–letniego gminnego programu wspierania
rodziny na lata 2015- 2017 (aktualnie obowiązuje Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012
– 2014);
w celu bardziej efektywnych działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się
podjęcie następujących przedsięwzięć:
1.1 wywołanie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania jak
również wydanie Zarządzenia Burmistrza Więcborka w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
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Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku ( powyższe dokumenty zastąpią aktualnie
obowiązujący Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego);
1.2 opracowanie Gminnej Procedury ,,Niebieskie Karty”;
1.3 opracowanie Gminnej Procedury Odebrania Dziecka (dla pracowników socjalnych) w razie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
Reasumując, w roku 2014 ośrodek będzie kontynuował działania, mające na celu ułatwienie dostępu do
aktywnych form integracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Zamierzenia te będą realizowane poprzez stosowanie różnorodnych instrumentów pomocy finansowej
i pracy socjalnej, a także poprzez rozwój kompetencyjny kadry ośrodka, umożliwiajmy wzrost
efektywności i skuteczności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania zjawiskom
wykluczenia społecznego.

54

14. ZAŁĄCZNIKI
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Załącznik nr 1

14.1. WYKONANIE BUDŻETU MGOPS W WIĘCBORKU W ROKU 2013
Wykonanie budżetu MGOPS w Więcborku za 2013r.
Rozdział

§

Wyszczególnienie

plan

wykonanie

OGÓŁEM
10 369 705,63 10 237 256,67
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
190 000,00 178 561,51
85153
ZWALCZANIE NARKOMANII
19 803,00
18 505,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4 000,00
3 579,34
4300 Zakup usług pozostałych
15 303,00
14 926,36
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
500,00
0
służby cywilnej
85154
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
170 197,00 160 055,81
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
210,00
209,52
4120 Składki na Fundusz Pracy
20,00
17,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
25 675,00
22 955,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
82 650,54
78 468,15
4260 Zakup energii
23 000,00
22 998,70
4270 Zakup usług remontowych
650,00
615,00
4300 Zakup usług pozostałych
34 974,95
32 407,15
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 390,00
1 141,99
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4430 Różne opłaty i składki
726,51
726,51
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
900,00
516,64
służby cywilnej
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
9 934 333,93 9 826 833,67
85201
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
5 380,00
3 451,93
3110 Świadczenia społeczne
5 380,00
3 451,93
85202
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
364 000,00 348 149,62
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
364 000,00 348 149,62
innych jednostek samorządu terytorialnego
85203
OŚRODKI WSPARCIA
569 150,00 568 846,85
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
350,00
334,85
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
199 325,00 199 324,08
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
15 221,55
15 221,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
36 198,30
36 069,11
4120 Składki na Fundusz Pracy
3 654,06
3 635,23
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
25 980,00
25 980,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
138 179,56 138 089,67
4260 Zakup energii
44 338,35
44 302,67
4270 Zakup usług remontowych
41 170,12
41 160,49
4280 Zakup usług zdrowotnych
310,00
310,00
4300 Zakup usług pozostałych
51 059,47
51 055,61
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
882,60
882,60
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 376,53
1 376,53
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
445,47
445,47
4430 Różne opłaty i składki
1 010,99
1 010,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7 209,00
7 209,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
2 439,00
2 439,00
służby cywilnej
85204
RODZINY ZASTĘPCZE
14 900,00
14 061,75
3110 Świadczenia społeczne
14 900,00
14 061,75
85205
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
34 080,00
28 922,38
RODZINIE
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
600,00
480,15
4120 Składki na Fundusz Pracy
80,00
67,39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
2 850,00
2 750,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
19 380,00
15 633,04

%
98,72
93,98
93,45
89,48
97,54
0
94,04
99,77
85,75
89,41
94,94
99,99
94,62
92,66
82,16
100,00
57,40
98,92
64,16
64,16
95,65
95,65
99,95
95,67
100,00
100,00
99,64
99,48
100,00
99,93
99,92
99,98
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
94,37
94,37
84,87
80,03
84,24
96,49
80,67

85206

85212

85213

85214

85216
85219

4300 Zakup usług pozostałych
WSPIERANIE RODZINY
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
3110 Świadczenia społeczne
3119 Świadczenia społeczne
ZASIŁKI STAŁE
3110 Świadczenia społeczne
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

11 170,00
285 926,00
400,00
180 692,16
14 052,15
33 731,12
3 902,72
6 800,00
10 011,18
360,00
17 500,00

9 991,80
267 564,09
335,89
176 451,37
14 052,15
32 905,80
3 787,29
6 450,00
6 684,86
120,00
11 090,28

89,45
93,58
83,97
97,65
100,00
97,55
97,04
94,85
66,77
33,33
63,37

1 200,00

900,00

75,00

7 400,00
6 366,67

5 489,78
6 366,67

74,19
100,00

3 510,00

2 930,00

83,48

4 746 078,00 4 735 682,16

99,78

4 440 857,00 4 433 055,36
137 221,00 134 745,40
8 446,91
8 446,91
152 454,85 152 380,05
2 635,00
2 591,20
4 463,24
4 463,24

99,82
98,20
100,00
99,95
98,34
100,00

30 260,00

29 458,11

97,35

30 260,00

29 458,11

97,35

793 783,00

788 983,31

99,40

764 996,37 760 196,68
28 786,63
28 786,63
248 000,00 247 883,89
248 000,00 247 883,89
1 986 839,00 1 976 572,11
6 000,00
5 932,12
1 301 020,00 1 298 984,77
107 340,77 107 340,77
237 400,00 236 421,00
29 180,00
29 038,65
2 100,00
2 100,00
110 364,67 108 338,80
14 600,00
14 271,40
10 800,00
10 778,50
3 500,00
3 329,50
83 200,00
82 450,64
1 100,00
947,04

99,37
100,00
99,95
99,95
99,48
98,87
99,84
100,00
99,59
99,52
100,00
98,16
97,75
99,80
95,13
99,10
86,09

1 500,00

838,19

55,88

5 500,00

5 066,11

92,11

13 500,00
5 000,00
45 733,56
9 000,00

12 764,37
3 596,19
45 733,56
8 640,50

94,55
71,92
100,00
96,01
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służby cywilnej
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
85228
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
85295
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
3110 Świadczenia społeczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
4127 Składki na Fundusz Pracy
4129 Składki na Fundusz Pracy
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
4307 Zakup usług pozostałych
4309 Zakup usług pozostałych
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85220

25 000,00

22 062,21

88,25

17 100,00
5 400,00
2 300,00
200,00
16 000,00
14 880,00
1 120,00
814 937,93
734 100,00
101,27
14,21
6 600,00
65 264,45
8 858,00

15 030,45
4 789,07
2 042,69
200,00
15 970,00
14 850,00
1 120,00
779 225,26
698 450,63
101,27
14,21
6 600,00
65 201,15
8 858,00

87,90
88,69
88,81
100,00
99,81
99,80
100,00
95,62
95,14
100,00
100,00
100,00
99,90
100,00

245 371,70

231 861,49

94,49

245 371,70
66 018,90
3 495,12
2 377,91
125,89
16 131,51
854,03
1 386,80
73,42
62 701,05
3 319,46
23 385,62
1 238,06
59 993,86
3 176,14
1 038,93
55,00

231 861,49
65 846,90
3 486,02
2 377,91
125,89
14 474,35
766,25
1 299,20
68,78
58 582,27
3 101,48
16 748,41
886,70
59 835,68
3 167,72
1 038,93
55,00

94,49
99,74
99,74
100,00
100,00
89,73
89,72
93,68
93,68
93,43
93,43
71,62
71,62
99,74
99,73
100,00
100,00

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik nr 2

14.2. BUDYNEK MGOPS W WIĘCBORKU (STAN PRZED I PO
TERMOMODERNIZACJI)
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