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Część I.  Wprowadzenie 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie jest jednostką 

samorządową, działającą w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy 

Społecznej i wykonującą zadania własne oraz zlecone gminie. GOPS w Chmielnie 

udziela pomocy swoim mieszkańcom z powodu niskich dochodów przy jednoczesnym 

wystąpieniu przynajmniej jednej dysfunkcji wymienionej w art. 7 Ustawy o Pomocy 

Społecznej. Pomoc prowadzi min. poprzez wypłatę świadczeń, jak również pracę 

socjalną w środowisku, udzielanie porad, skierowań oraz pomocy instytucjonalnej. 

Pomoc społeczna zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ma za zadanie  wpierać 

osoby i rodziny w wysiłkach dążących  do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, 

umożliwić im życie w warunkach  odpowiadających godności człowieka, zapobiegać 

sytuacjom kryzysowym oraz dążyć do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem. Ustawa określa również, że klienci pomocy społecznej są 

zobowiązani do współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów oraz poprawy 

zaistniałej sytuacji. 

  Celem naszego ośródka jest odzyskanie przez tutejszych klientów zdolności 

do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie, prawidłowego pełnienia  

ról społecznych z dużym naciskiem na prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Tym 

samym dążymy do spadku liczby świadczeniobiorców, poprzez wyprowadzenie ich z 

systemu pomocowego oraz udzielanie wsparcia w aktywnym przygotowaniu do 

poprawy, a nawet samodzielnego funkcjonowania. 
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II. Organizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie 

 
 Komórki organizacyjne 

 
W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie w 2013 r. wchodziły 

następujące komórki organizacyjne: 

 

 Gminny Ośrodek Opiekuńczy  

 Środowiskowy Dom Samopomocy  

 Komórka obsługi świadczeń rodzinnych  

 Świetlica środowiskowa z placówkami :  

Chmielno    (w Środowiskowym Domu Samopomocy) 

Miechucino   ( w świetlicy terapeutycznej)) 

Borzestowo   ( w Szkole Podstawowej) 

Zawory         ( w Świetlicy Wiejskiej) 

Reskowo   ( w Szkole Podstawowej) 

Przewozie   ( Świetlica Wiejska) 

Łączyńskiej Hucie  ( Świetlica Wiejska) 

 

 Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi 

 Klub wolontariusza  

 
Zatrudnienie  

 
Stan zatrudnienia w  jednostkach związanych z pomocą społeczną w gminie 

Chmielno w roku 2013 przedstawiał się następująco : 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:   

 

   1 kierownik 

   1 główna księgowa  

   1 księgowa z EFS (½ ) 

   1 koordynator projektu ( ½) 

   1 pracownik socjalny z EFS 

   3 pracowników socjalnych  

   3 osoby obsługujące świadczenia  rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz 

obsługa administracyjno-kancelaryjna, dodatki mieszkaniowe i ZUS 

Środowiskowy Dom Samopomocy:     

 4 pracowników etatowych (psycholog, terapeuta, starszy instruktor terapii 

zajęciowej, starszy technik fizjoterapii), 

 1 osoba na umowę zlecenie – muzykoterapeuta, 

Gminny Ośrodek Opiekuńczy i usługi opiekuńcze:  

 4 opiekunki domowe ( w tym jedna cześć etatu) 

Świetlice Środowiskowe  

 7 osób na umowę zlecenie 

Punkt konsultacyjny.   

 1 osoba na um. zlecenie 

 

 



5 

 

III. Realizacja zadań  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie realizuje zadania własne i 

zlecone gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, dodatków 

mieszkaniowych w oparciu o inne zadania wynikające  min. z następujących ustaw: 

1. Ustawa dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

2. Ustawa z dnia  29 grudnia 2005r.  o ustanowieniu programu wieloletniego  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia o 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

7. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

8. Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów), 

9. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych, 

10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym, 

11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie,  

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

13. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

15. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat  

16. Inne przepisy prawne regulujące pracę ośrodków pomocy społecznej. 

Hasłowy wykaz zadań: 

 

 

ZESPÓŁ INTERDY-

SCYPLINARNY 

 

 

PORADNICTWO 

 

GKRPA 

PROJEKTY:  

SYSTEMOWY  

i KONKURSOWE 

 

ŚWIADCZE-NIA 

RODZINNE 

FUNDUSZ ALIMENTA-

CYJNY 

 

DODATKI MIESZKA-

NIOWE 

 
 

DOŻYWIA-NIE 

 

WSPARCIE FINANSO-WE 

 

 

KONTRAKTSOCJALNY 

 
PRACA SOCJALNA 

 
POMOC SPOŁECZNA 
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IV.  Sprawozdanie finansowe i merytoryczne 

 

Plan wydatków  na 2013r.         4.715.783,97 zł 

Wykonanie            4.662.474,94 zł 

 

Dział     852  

rozdział 85219  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i  

 

     85212  świadczenia rodzinne 

Plan           - 3.915.752,00 zł 

Wydatki          - 3.883.039,95 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia osobowe       -    280.232,81 zł 

Wynagrodzenia bezosobowe                  -        8.060,00 zł 

Działalność GOPS       -  3.594.747,14zł 

W tym: 

Utrzymanie GOPS       -      88.175,38 zł 

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne                  - 2.850.531,60 zł 

Zaliczka aliment. i fundusz alimentacyjny    -    117.810,54 zł 

„becikowe”        -      93.000,00 zł 

Zasiłki stałe, celowe i okresowe               -    175.540,28 zł 

Dożywianie         -      69.587,00 zł 

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne            -     77.544,00 zł 

Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków   -      13.452,02 zł 

Składki społeczne od świadczeń rodzinnych              -      90.473,12 zł 

Dodatki mieszkaniowe                 -      18.633,20 zł 

 

Dział 851 rozdział 85153 i 85154 Środki na przeciwdz.  alkohol. i narkomanii  

   

Plan            -  105.000,00 zł 

Wydatki          -  100.760,95 zł 

W tym: 

 Dotacja dla CIS        -    30.000,00 zł 

 Wynagrodz. i pochodne prac. świetlic środ.i czł. GKRPA         -    42.250,06 zł 

 Świetlice środowiskowe – dożywianie i wyp. w materiały  -      5.955,05 zł 

 Koszty dojazdu na terapię      -      1.772,35 zł 

 Spektakle profilaktyczne      -         0          zł 

 Programy profilaktyczne      -         833,00 zł   

 Punkt konsultacyjny       -      7.160,00 zł 

 Wnioski na leczenie odwykowe – sąd i opinie psychiatr.  -      2.760,00 zł 

 Imprezy profilaktyczne       -      3.408,64 zł 

 Wyposażenie GKRPA       -         608,85 zł 

         Wsparcie policji - zakup paliwa                                                         -      5.000,00 zł 

 Pozostałe koszty       -      1.013,00 zł 
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Dział 852 rozdział 85228 i 85202 Gminny Ośrodek Opiekuńczy 

 

Plan            -   167.412,00 zł 

Wydatki          -   167.294,01 zł 

w tym: 

  Wynagrodzenia bezosobowe      -                  0  zł 

  Wynagrodzenia osobowe  z pochodnymi opiekunek  -  118.588,48  zł  

  w tym: 

  Wynagrodzenia osobowe opiekunek (usł. specjalist.)  -     35.000,00 zł 

  Działalność ośrodka                                                              -     48.705,53 zł 

               

Dział 852 rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

Plan           -   258.960,00 zł 

Wydatki          -   258.960,00 zł 

w tym:  

 Wynagrodzenia bezosobowe                                                    -      5.000,00 zł 

 Wynagrodzenia osobowe opiekunek -  180.336,93 zł  

 Utrzymanie ŚDS                                                                       -     73.623,07 zł 

 

Dział 853 Rozdział 85395 Projekt systemowy oraz projekt „Opiekun dzienny” z EFS 

 

Plan           -    247.610,97 zł 

Wydatki          -    241.301,03 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia bezosobowe               -      20.930,33 zł 

Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi    -      83.193,43 zł 

Koszty pośrednie (zmniejsz. kosztów utrzymania GOPS)  -        9.012,00 zł 

  Działania wynikające z realizacji projektu      

  (szkolenia w CIS,  promocja projektu,)               -     118.165,27 zł 

 

Pozyskane  i wykorzystane środki finansowe 

 EFS (projekt systemowy oraz projekt „Opiekun dzienny”)  

    plan                -    247.610,97 zł 

    wykorzystanie         -    231.301,03 zł 

 Urząd Wojewódzki (dotacje )  

w tym: 

 ŚDS         -    258.960,00 zł  

 Świadczenia rodzinne       - 3.253.331,87 zł 

Składki na ubezpieczenia  zdrowotne    -      13.452,02 zł  

Zasiłki stałe,         -    114.676,47 zł 

Zasiłki okresowe        -      55.864,91 zł 

Dożywianie          -      69.587,00 zł 

Usługi specjalistyczne       -      35.000,00 zł 

Utrzymanie GOPS       -      67.540,00 zł 
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Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne            -      77.544,00 zł 

 Doposażenie świetlic środowiskowych (projekt konkurs. MPiPS)  -      19.671,00 zł 

 

Środki na pomoc społeczną: 

Wydatki na zadania zlecone i własne (otrzymane dotacje)   - 3.965.627,27 zł 

Środki z projektu EFS       -    247.610,97 zł 

Wydatki na zadania własne (z budżetu gminy)    -    472.252,90 zł 

W tym: 

Fundusz p/alkohol. i p/narkom.     -    100.760,95 zł 

Dożywianie         -      14.025,00 zł 

Usługi opiekuńcze       -      92.084,49 zł 

Utrzymanie GOPS       -    194.816,94 zł 

Zasiłki celowe       -        4.998,90 zł 

Utrzymanie GOO       -      40.209,52 zł 

Fundusz Alimentacyjny      -        7.000,00 zł 

Dodatki mieszkaniowe                                                                     -      18.633,20 zł 

 

Zadania własne gminy: 

Tabela 2.  Realizacja zadań własnych gminy w GOPS w Chmielnie w 2013 r.  

Formy pomocy Liczba osób którym 

przyznano świadczenia 

Koszt 

świadczeń 

Zasiłki stałe 36 114.676,00 

W tym dla osoby:    samotnie gosp. 20  

                                 pozostającej w rodzinie 16  

Zasiłki okresowe 62 55.865,00 

W tym z powodu:  bezrobocia 15  

                              długotrwałej choroby 0  

                              niepełnosprawności 12  

                              ubóstwo 33  

Posiłek 340 ( w tym 153 dzieci) 69.587,00 

Usługi opiekuńcze 15 52.989,00 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego   

0 0 

Sprawienie pogrzebu 0 0 

schronienia 0 0 

Inne zasiłki celowe i naturze 66 35.000,00 
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W tym: zasiłki specjalne celowe 6 1680,00 

Razem  328.117,00 

 

Zadania zlecone gminom: 

Tabela 1. Realizacja zadań zleconych gminie w GOPS w Chmielnie w 2013 r. 

Formy pomocy Liczba osób Koszt świadczeń 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu  

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psych. 

4 31.953 

 

Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych  pomocą społeczną 

Tabela 3. Liczba osób i rodzin objętych poszczególnymi formami pomocy społecznej 

Formy pomocy Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i 

zleconych 

278 192 

W tym:    świadczenia pieniężne 110 110 

               świadczenia niepieniężne 168 82 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 4 4 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 278 192 

 

Wykres 1.  Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w 

Chmielnie na przełomie ostatnich siedmiu lat 
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Z danych powyższego wykresu wynik, iż liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej od roku 2008 do 2012r sukcesywnie wzrastała. W 2013 roku ogólna liczba 

rodzin objętych pomocą  społeczną (bez  świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 

stosunku do 2012r nieznacznie  spadła i wynosiła 262 , w tych rodzinach było 775 osób z 

których 278 przyznano decyzją  świadczenia.   

 

Wykres 2. Liczba rodzin korzystających z  pomocy społecznej w GOPS w Chmielnie 

w   roku 2013 r.  oraz powody jej przyznania 

 

 
 

Największa liczba rodzin otrzymywała pomoc społeczną z powodu ubóstwa, 

niepełnosprawności oraz bezrobocia.  

 

Realizacja krajowego programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”: 

 

Zadanie w ramach tego programu oraz ustawy o przeciwdziałaniu rodzinie i gminnego 

programu  realizowane jest głównie przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Ofiarom 

przemocy udzielono pomocy poprzez założenie 14 Niebieskich Kart, w tym:   

- pracownicy socjalni - 4 

- Policja   - 9 

- GKRPA  - 1 

W 2013r  razem prowadzono 25 procedur „NK”,  z tego kontynuowano  11 spraw z 2011 i 

2012r. W 2013r zakończono  9 procedur Niebieskich Kart.  

W 12 sprawach świadkami były dzieci, z tego 2  trafiły do sądu. Do Prokuratury 

skierowano również 2 sprawy o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zespół 

Interdyscyplinarny odbył 5 posiedzeń roboczych, natomiast grupy robocze spotkały się 

135 razy . W każdym posiedzeniu grupy roboczej udział biorą pracownicy socjalni GOPS, 

co powoduje znaczne obciążenie ich obowiązkami w tym zakresie . 
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Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

Programem objęto 341 osób. W tym, liczba osób korzystających z posiłku wynosiła 153 , 

natomiast z zasiłku celowego na dożywianie 187 osób.  

GOPS realizował   dożywianie w  8 szkołach, 1 Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym,  2 przedszkolach na terenie gminy Chmielno  w 1 OREWIE w Szklanej .  

 

Realizacja programu „Wychodzenia z bezdomności”  

W 2013r nie realizowano programu z uwagi na brak zainteresowanych klientów. 

 

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny  

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada na 

Gminę i Wójta Gminy obowiązki do realizacji, które Uchwałą Nr XI/107/2012 z dnia 

1.03.2012r zostały zlecone Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chmielnie.   

Z zadań własnych gminy w ciągu roku realizowano zadania wynikające z  3 letniego 

gminnego programu wspierania rodziny w gminie Chmielno na lata 2012 - 2014.  

Były to: 

 

I Poprawę dostępności do specjalistycznej pomocy dla rodzin z problemami, 

poprzez: 

1. Tworzenie oferty edukacyjnej dla rodziców – „Szkoła dla rodziców”  próba 

realizacji dwóch edycji w tym przy współpracy pedagogów Gimnazjum w 

Chmielnie i Miechucinie. Małe zainteresowanie rodziców tą formą wsparcia 

. 

2. Próby korzystania z mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów w 

rodzinie w oparciu o możliwości kadrowe specjalistów z  Centrum 

Interwencji Kryzysowej. 

3. Upowszechnianie asystentury rodzinnej jako skutecznej metody pracy z 

rodziną – wsparciem objęto dwie rodziny ( jedna w ramach  projektu 

systemowego, druga ze środków GOPS,  wskazana do takiej formy pomocy 

przez Sąd Rodzinny). 

II Wspieranie przedsięwzięć służących utrzymaniu dziecka w rodzinie biologicznej 

przez: 

1. Upowszechnianie interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania 

problemów w rodzinie. 

2. Zagwarantowanie podstawowych potrzeb rodziny poprzez 

zindywidualizowany system świadczeń. 

3. Prowadzenie regularnego monitoringu rodzin zagrożonych. 

III Zwiększenie aktywności zawodowej w rodzinach objętych pomocą społeczną 

przez: 

1. Zwiększenie uczestnictwa członków rodzin będących bezrobotnymi w 

zajęciach CIS. 



12 

 

2. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych członków rodzin 

poprzez udział w projekcie systemowym ze środków EFS. 

3.  Skierowanie rodziny  do udziału w projekcie pilotażowym „Schematom 

Stop” realizowanym w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

Ponadto poszerzono ofertę poprzez utworzenie kolejnych (w Przewozie i Łączyńskiej 

Hucie )  dwóch punktów zamiejscowych Świetlicy Środowiskowej. Na doposażenie 

wszystkich punktów pozyskano  środki w kwocie 19.671,00 zł,  z konkursu ogłoszonego 

przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.   

 

Zgodnie z w/w ustawą w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym  gmina 

współfinansuje  koszty pobytu tego dziecka w placówce. 

Gmina Chmielno pokrywa koszty utrzymania jednego dziecka w placówce opiekuńczo –

wychowawczej w Kartuzach. W pierwszym roku pobytu jest to kwota 252,30 zł m-nie, jest 

to kwota w wys. 10% kosztów pobytu,  zaś w drugim  roku będzie to 20%, a kolejnym 

30%.   

Do realizacji głównie pozostają zadania dot. zapewnienie kolejnym rodzinom 

przeżywającym trudności wsparcia i pomocy przez asystenta rodziny, zapewnienie 

dostępu rodzinom do poradnictwa specjalistycznego, zorganizowanie warunków do 

działania rodzin wspierających.  

 

Pomoc instytucjonalna 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy - przeznaczony dla osób niepełnosprawnych 

umysłowo. Jest to placówka dziennego pobytu. Zajęcia z terapii zajęciowej, 

gospodarstwa domowego, muzykoterapii  itp.  odbywają się do godz. 14.30. W roku 

2013 do ŚDS w Chmielnie uczęszczało 27 osób ( 2 osoby z Kartuz, 7 osób z gminy 

Sierakowice oraz 18 z gminy Chmielno). 

W 2012r zakończono II etap rozbudowy budynku ŚDS oraz jego doposażenie zgodnie z 

przepisami w sprawie standaryzacji jednostki. Na dwa etapy standaryzacji ŚDS 

pozyskano środki w kwocie 331 tyś zł z programu rządowego. W ramach rozbudowy 

uzyskano powierzchnię na dodatkowe pracownie, toalety i inne pomieszczenia niezbędne 

do prowadzenia zajęć z 25 – cioma osobami z zaburzeniami psychicznymi.  

Do realizacji w 2014 roku do końca grudnia  pozostała realizacja standaryzacji w 

zakresie  usamodzielnienia się placówki i spełniania wymaganego kryterium zatrudnienia   

 

Gminny Ośrodek Opiekuńczy - jest placówką całodobowego pobytu. Placówka ta 

zapewnia mieszkania chronione (8 mieszkań, 14 miejsc)  i usługi opiekuńcze swoim 

mieszkańcom. W GOO przebywało w minionym roku  14 mieszkańców gminy 

Chmielno, z czego jedna osoba zmarła. 
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Świadczenia rodzinne 

 

W  roku 2013  świadczenia rodzinne z pielęgnacyjnymi pobierało 608 rodzin,  i 23 

rodziny świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Poszczególną liczbę przyznanych 

zasiłków oraz ich dodatków przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Liczba i koszt poszczególnych świadczeń 

Wyszczególnienie Liczba 

świadczeń 

Koszt 

świadczeń 

Zasiłki rodzinne 13307 1.309.641 

  z tego na dziecko w wieku  do ukończenia 5 roku życia 3780 291.051 

        powyżej 5 roku życia , do ukończenia 18 roku życia 8514 902.214 

        powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku 

życia 

1009 115.916 

        powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku 

życia 

4 460 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu 7100 798.780 

     urodzenia dziecka 69 69.000,00 

     opieki nad dzieckiem  podczas urlopu 

wychowawczego 

610 240.800 

     samotnego wychowania dziecka 168 30.480,00 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  869 66.380,00 

    z tego w wieku: do 5 roku życia 157 9.420,00 

                             powyżej 5 roku życia 712 56.960,00 

                             rozpoczęcia roku szkolnego 783 78.300,00 

Nauki dziecka  w szkole poza miejscem zamieszkania 1830 92.140,00 

na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 

16 1.440,00 

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości , w której znajduje się szkoła 

1814 90.700,00 

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 2771 221.680,00 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 20.407 2.108.421,00 

Zasiłki pielęgnacyjne 2 654 406.062,00 
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Świadczenia pielęgnacyjne 555 313.474,00 

Świadczenia opiekuńcze 3 583 746.936,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 

93 93.000,00 

 

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

 

Tabela 5. Liczba ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

 

Rodzaj ubezpieczenia Liczba składek Koszt 

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 892 90.473,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 83 4.013,00 

 

Alimenty 

 

Tabela 6. Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 

 

Osoby Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Koszt 

Razem 425 118.711,00 

Na dzieci w wieku: 0 – 17 lat 346 102.101,00 

18 -24 lat 66 14.090,00 

25 lat i więcej 13 2.520,00 

 

 

Inne zadania zrealizowane przez GOPS w Chmielnie w 2013 roku 

 

– Wojewódzki Jarmark Folklorystyczny oraz Przegląd Twórczości Kulturalnej 

Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy. Imprezę zorganizowano już 

po raz dwunasty,   

– współorganizacja spotkania wigilijnego dla seniorów, na które zaproszono 514 osoby 

powyżej 70 roku życia, 

– wypłacanie dodatków mieszkaniowych, 

– realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

– realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

– realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  oraz wielu innych aktów 

prawnych, 

– nadzorowanie działanie punktu konsultacyjnego dla osób  i rodzin z problemami 

uzależnień - przy GOPS   (w pomieszczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy) -
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dodatkowo działał punkt konsultacyjny, w którym dwa razy w miesiącu interesantów 

przyjmował instruktor  terapii uzależnień, 

– prowadzenie  świetlic środowiskowych  (finansowane  ze środków alkoholowych), 

 w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie  

 w świetlicy terapeutycznej w Miechucinie,  

 w Szkole Podstawowej w Borzestowie, 

 w Świetlicy Wiejskiej w Zaworach, 

 w Świetlicy Wiejskiej w Łączyńskiej Hucie, 

 w Świetlicy Wiejskiej w Przewozie 

 w Szkole Podstawowej w Reskowie . 

– w GOPS ma swoją siedzibę także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (osobne sprawozdanie z działalności i realizacji zadania złożono w 

grudniu 2013r) oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny. 

– nadzór merytoryczny nad Centrum Integracji Społecznej w Garczu, które jest (od 

1.01.2011r  zakładem budżetowym). W 2013 roku w zajęciach CIS łącznie brały udział 

56 osoby (29   osób z gminy Chmielno – 27 z edycji  2013r, a 2 kontynuacja z 2012r, 17 

z gminy Kartuzy, 8 z gminy Sierakowice, 2 z gminy Sulęczyno). 
 

 

Część V.  Realizacja projektów 

 

1. Projekt  systemowy realizowany w latach 2008 - 2013 

 

W związku z uruchomieniem przez Europejski Fundusz Społeczny  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013,  w ramach Priorytetu VII Promocja 

Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chmielnie od 

1.01.2009 r. do 31.12.2013r. realizował projekt systemowy : „Aktywna integracja – 

nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie”. 

W roku 2013 zawarto kontrakty socjalne z 27 osobami ( 26 kobiet, 1 mężczyzna). 

W Centrum Integracji Społecznej  zrealizowano dwie edycje projektu. W pierwszej 

uczestniczyło 14 osób, w kolejnej 11.  Dwie osoby kontynuowały udział w projekcie z 

2012r. Wszystkie osoby zrealizowały udział w projekcie zgodnie z założonym programem. 

W ramach projektu realizowanego w okresie 2008 – 2013 roku  w GOPS dokonano 

remontu 4 pomieszczeń biurowych (wymiana okien, drzwi, podłóg) remont toalety i 

dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont oraz utworzenie sali 

szkoleniowo - wykładowej. Zakupiono na potrzeby GOPS 4  komputery, drukarki, biurka i 

fotele, krzesła oraz szafy metalowe.  

 

Rezultaty twarde realizacji projektu w 2013r: 

 27 osób - praktyki zawodowe, 

 1 osoba  - uzupełnianie wykształcenia,    

 5 osób  - podjęcie zatrudnienia,   

 8 osób  - kontynuacja  udziału w zajęciach CIS w 2014 roku. 
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Rezultaty miękkie: 

 Zwiększenie samooceny oraz nabranie pewności siebie. 

 Podniesienie kwalifikacji zawodowych. 

 Zwiększenie szansy na zatrudnienie poprzez odbywanie praktyk . 

 Zwiększenie samodyscypliny. 

 Nabycie umiejętności racjonalnego zarządzania finansami. 

 Aktywizacja społeczna i zawodowa. 

 

2. Projekt konkursowy na lata 2013 -2014 

 

Od 01.02.2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt konkursowy 

pt. „Opiekun dzienny jako nowoczesna forma wsparcia rodziny, macierzyństwa i 

rodzicielstwa”, w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.5 

Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Pozyskaliśmy 

na jego realizację w 2013 roku 42.894,49 zł. Projekt zakłada udzielenie wsparcia 4 

kobietom, poprzez udzielenie opieki dzieciom do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Część VI.  Monitoring i wdrażanie „ Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Chmielno na lata 2011- 2015 ” 

 

Ustawa o Pomocy Społecznej obliguje gminy do opracowania strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. Potrzeby dotyczące zagadnień społecznych są  

złożone i wymagają kompleksowych działań. Strategia określa min. odpowiednie 

założenia oraz sposoby rozwiązywania problemów społecznych na kolejnych kilka lat.   

Strategia określa następujące priorytety: 

I. Zapobieganie marginalizacji społecznej mieszkańców gminy. 

II. Tworzenie warunków do poprawy zdrowia mieszkańców. 

III. Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. 

Priorytetom towarzyszą cele strategiczne: 

Cel główny: 

I. Zapobieganie marginalizacji społecznej mieszkańców gminy poprzez 

stworzenie warunków do poprawy ich zdrowia oraz aktywności zawodowej i 

społecznej. 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.  

2. Wspieranie  przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy. 

3. Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. 

4. Podnoszenie kwalifikacji  i umiejętności osób niepełnosprawnych  i bezrobotnych. 

5. Promowanie  i tworzenie  spółdzielni socjalnych. 

6. Upowszechnianie prac społecznie  użytecznych  w każdym sołectwie. 

W zakresie realizacji w/w celów pierwszego i  czwartego,  GOPS  podejmował takie 

działania jak:  
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 Realizacja projektu systemowego od 2008r do 31.12.2013r  

 Uczestniczył w utworzeniu spółdzielni socjalnej  

Pozostałe cele nie zostały zrealizowane. 

Cel główny: 

II. Zorganizowanie systemu działań opiekuńczych i terapeutycznych 

wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny. 

Cele szczegółowe: 

1. Upowszechnianie  nowych form rehabilitacji  takich jak  rehabilitant  objazdowy, 

rehabilitant  przyłóżkowy.  

2. Wprowadzanie do katalogu usług  asystenta osoby niepełnosprawnej.  

3. Poszerzenie oferty specjalistycznej  w środowiskowym domu samopomocy. 

W zakresie realizacji tego celu została: 

 Poszerzona oferta specjalistyczna i standaryzacja Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Chmielnie, w którym w najbliższej przyszłości zostanie 

wprowadzona usługa asystenta osoby niepełnosprawnej. 

Nie zrealizowano takich form rehabilitacji jak rehabilitant objazdowy i przyłóżkowy. 

Cel główny: 

III. Zapewnienie równości szans osób niepełnosprawnych w dostępie do 

informacji, edukacji,  pracy,  kultury, sportu, rekreacji i  turystyki .   

Cele szczegółowe: 

1.  Likwidacja barier architektonicznych   w miejscach użyteczności  publicznej.  

2.  Upowszechnianie udziału osób niepełnosprawnych w masowych  imprezach. 

3. Propagowanie idei kształcenia ustawicznego. 

W zakresie likwidacji barier architektonicznych cel jest realizowany przez Gminę 

Chmielno poprzez systematyczne działania w tym zakresie. Do realizacji pozostała 

likwidacja barier  przy wejściu głównym do  GOPS.  

 Osoby niepełnosprawne z terenu naszej gminy mogą brać udział we 

wszystkich imprezach masowych organizowanych przez GOKSiR, GOPS i WTZ. W 

związku z tym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie przygotowano i 

opracowano wniosek do Starostwa Powiatowego o dofinansowanie ze środków PEFRON 

takich imprez jak:  

 Jarmark Folklorystyczny – dofinasowanie ze Starostwa Powiatowego, 

 Wigilia Seniorów - dofinasowanie ze Starostwa Powiatowego. 

Gmina Chmielno złożyła także wniosek na dofinasowanie cyklicznie organizowanej 

Olimpiady Sportowej Osób Niepełnosprawnych w Miechucinie.  

Imprezy masowe odbywają się głównie na wolnym powietrzu na stadionie lub sali 

sportowej gdzie brak barier architektonicznych.  

Natomiast planuje się, że budynek GOK po remoncie będzie także dostępny dla osób 

niepełnosprawnych gdyż w planie jest likwidacja barier. W tym celu w roku bieżącym 

Gmina Chmielno na ten cel zamierza ubiegać się o dofinasowanie w PFRON. 
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Cel główny: 

IV. Zmniejszenie problemu niedożywienia w gminie. 

Cele szczegółowe: 

1. Dożywianie dzieci w szkołach. 

2. Zapewnienie  bonów żywnościowych osobom dotkniętych ubóstwem.  

3. Utworzenie  mini banku żywnościowego  w gminie. 

4. Tworzenie warunków umożliwiających osobom żyjącym w ubóstwie 

zaspokajanie podstawowych potrzeb żywieniowych poprzez aktywizujące 

formy wsparcia. 

Cel ten  jest w pełni realizowany poza pkt. 3. Z uwagi na brak odpowiednio 

przygotowanych pomieszczeń magazynowych i braki kadrowe GOPS nie tworzy mini 

banku żywieniowego.  

Natomiast wszystkie dzieci potrzebujące i spełniające kryterium dochodowe objęte są 

dożywianiem w szkołach w formie zup lub drugiego dania. Forma ta jest uwzględniona 

możliwościami organizacyjnymi i potrzebami dzieci w tym zakresie. W przypadku 

wystąpienia potrzeby dożywiania to mimo przekroczenia kryterium dochodowego dyrektor 

szkoły na wniosek ma możliwość zgłoszenia do GOPS i przyznania dożywiania z  tzw. 

„puli dyrektora”  bez wydawania decyzji.  

 

Cel główny: 

V. Zwiększenie dostępności rodzin dysfunkcyjnych do specjalistycznych form 

pomocy. 

Cele szczegółowe: 

1. Wprowadzenie do rynku usług nowych form takich jak: asystent rodziny, 

koordynator konferencji grupy rodziny,  profesjonalna niania itp. 

2. Utworzenie punktu  poradnictwa  specjalistycznego.  

3. Utworzenie lokalnego banku informacji o możliwościach i formach 

pomocy. 

4. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 

W zakresie zwiększenia dostępności rodzin dysfunkcyjnych do specjalistycznych form 

pomocy,  tut. GOPS w 2013r  realizował w dwóch rodzinach nowe formy pomocy poprzez 

wsparcie asystenta rodziny. r. Wsparcie jednej  rodziny finansowane było z projektu 

systemowego. Do realizacji pozostają zadania dot. zapewnienie kolejnym rodzinom 

przeżywającym trudności wsparcia i pomocy przez asystenta rodziny, zapewnienie dostępu 

rodzinom do poradnictwa specjalistycznego, zorganizowanie warunków do działania 

rodzin wspierających.  

Te formy wsparcia nie są realizowane z uwagi na brak środków finansowych. 

 

Cel główny:  

VI. Zorganizowanie systemu edukacji rodziców. 

1. Upowszechnienie udziału rodziców w zajęciach  szkoły dla 

rodziców. 



19 

 

2. Wprowadzenie do katalogu ofert pomocowych programu dobra 

mama, programu korekcyjnego dla sprawców przemocy. 

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat GOPS próbował realizować formę wsparcia poprzez 

upowszechnienie udziału rodziców w zajęciach „Szkoły dla rodziców”. Ta forma 

zaoferowana rodzicom była finansowana w ramach realizacji projektu systemowego. 

Stwierdza się, że zainteresowanie nią było nieznaczne i trwały trudności z naborem oraz z 

realizacją. Pozostałe formy wymienione w tym celu nie zostały dotychczas zrealizowane z 

uwagi na brak środków.  

 

Cel główny: 

VII. Zorganizowanie systemu działań profilaktycznych, leczniczych i 

terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

1. Upowszechnianie profilaktyki  szkolnej i środowiskowej. 

2. Podniesienie świadomości społecznej wśród mieszkańców  na temat 

uzależnień  i ich skutków. 

3. Promowanie  zdrowego stylu życia. 

4. Organizowanie  spotkań informacyjno - edukacyjnych z zakresu 

rozwiązywania problemów uzależnień. 

5. Tworzenie warunków do powstania w gminie specjalistycznych  form 

pomocy i leczenia. 

 

Realizacja celu należy do zadań zawartych także w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki w tym zadaniu nie ulegają zwiększeniu 

od wielu lat, co wiąże się z niedofinansowaniem tego zadania. Najszerzej realizowany jest 

cel szczegółowy 5 w zakresie tworzenia warunków do powstania w gminie 

specjalistycznych  form pomocy i leczenia. Realizuje się go poprzez działalność świetlic 

środowiskowych. W 2013r powstały dwa nowe punkty w Łączyńskiej Hucie i Przewozie. 

Na doposażenie świetlic GOPS pozyskał środki  w kwocie 19.671,00 zł,  z konkursu 

ogłoszonego przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Poza tym jak wynika z budżetu przy GOPS działa Punkt Konsultacyjny. Zadania 

wymienione w celach 1, 2 i 3 realizowane są w szkołach w ramach różnych programów 

profilaktycznych. 

Cel główny: 

VIII. Stworzenie osobom w wieku poprodukcyjnym warunków do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

Cele szczegółowe: 

1. Utworzenie w gminie klubu seniora.  

2. Postanie na terenie  gminy dziennego domu pobytu. 

3. Propagowanie  i powstanie  wolontariatu 50+. 

4. Powstanie banku czasu. 

5. Rozwój usług opiekuńczych  i specjalistycznych.  

Cel  realizowany jest głównie w pkt. 5, w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i 

specjalistycznych. Pozostałe cele pozostają w zakresie planowania i projektowania.  
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  Cel główny: 

IX. Poprawa infrastruktury pomocowej. 

Cele szczegółowe: 

1. Tworzenie warunków do powstania  budownictwa  socjalnego w gminie. 

2. Tworzenie mieszkań rotacyjnych dla osób i rodzin nieporadnych 

życiowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3. Modernizacja istniejących  obiektów. 

4. Utworzenie mieszkań chronionych i treningowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Cel do realizacji w latach następnych. W minionym okresie obowiązywania Strategii nie 

został zrealizowany. 

Cel główny:  

X. Podniesienie standardu świadczonych usług w gminie. 

Cele szczegółowe:  

1. Zwiększenie zatrudnienia w usługach opiekuńczych. 

2. Doskonalenie zawodowe kadr. 

3. Opracowanie procedur pomocowych i interwencyjnych. 

4. Upowszechnianie pracy z rodziną  w zespołach interdyscyplinarnych. 

Realizacja celu szczegółowego nr 1 realizowana jest na bieżąco w zależności od potrzeb i  

zapotrzebowania.  

Cel nr 2 realizowany na bieżąco – kadra bierze udział w szkoleniach organizowanych 

głównie przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej (Urząd Marszałkowski)  w ramach 

projektów systemowych. Pozostałe szkolenia realizowane są w zależności od potrzeb 

bieżących.  

Cel nr 3 został zrealizowany w całości, natomiast aktualizacji wymaga tylko Regulamin 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Cel nr 4 realizowany jest na bieżąco i w zależności od potrzeb.   

 

VII. Potrzeby z  zakresu pomocy społecznej i realizacji zadań wspierania 

rodziny na kolejne lata 

 

Potrzeby z zakresu pomocy społecznej w gminie Chmielno na koleje lata dotyczą w 

szczególności takich zagadnień jak: 

 

PROJEKT – w 2013 r skończyła się realizacja projektu systemowego. W kolejnych latach 

GOPS będzie mógł ewentualnie występować o środki w ramach projektów konkursowych 

lub w partnerstwie w ramach nowego programu operacyjnego EFS pt. „POWER”  

( Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), który ma być uruchomiony w marcu 

2014r .  

W ogłaszanych programach rządowych kładzie się nacisk na rozwój ekonomii społecznej i 

powstawanie Spółdzielni Socjalnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

Zakończenie realizacji projektu systemowego spowodowało zmniejszenie środków 

finansowych  w budżecie GOPS na jego funkcjonowanie. GOPS boryka się w bieżącym 
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roku z problemami kadrowymi, nie spełnia minimum ustawowego. 

 

STAROŚĆ -  W związku z rosnąca liczbą osób w wieku poprodukcyjnym oraz starszym,  

rosną potrzeby dotyczące tej grupy mieszkańców. Z godnie z zawartym w Strategii 

Integracji i Rozwiązywania Problemów społecznych na lata 2011-2015  celem głównym 

dot. stworzenia osobom w wieku poprodukcyjnym warunków do aktywnego uczestnictwa 

w życiu społecznym oraz  celami szczegółowymi wskazane jest zadbanie o zapewnienie 

form pobytu dziennego w klubie seniora lub dziennym domu pobytu realizację lub 

innych form wynikających ze strategii jak np. organizowanie odpowiednich imprez 

mających na celu aktywizację i reintegracje społeczną osób starszych i 

rozpowszechnienie integracji międzypokoleniowej poprzez wolontariat.  

Dla osób, które wymagają zapewnienia odpowiednich warunków w domu należy dbać o  

zagwarantowanie środków na bieżące świadczenie usług opiekuńczych, a dla osób 

całkowicie zależnych od innych i nie mających odpowiednich warunków domowych 

trzeba przewidzieć środki na pokrycie ewentualnych kosztów umieszczenia w domu 

pomocy społecznej.  

W dziedzinie aktywizacji seniorów należy uruchomić współpracę z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków i współrealizacji zadań. W grudniu 

2013r został ustanowiony Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych, a  MPiPS uruchomiło w 2014r  program Aktywizacji Społecznej Osób 

Starszych. Jego zadaniem jest zwiększenie wymiaru zaangażowania społecznego osób 

starszych, w tym niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej poprzez 

włączenie współpracy międzypokoleniowej i różnych form edukacji, co pozwoli na 

włączenie osób starszych w życie społeczności lokalnych. Program zakłada ścisłą 

współpracę organizacji pozarządowych z jednostkami samorządowymi, które działają na 

rzecz osób starszych.  

Gmina Chmielno posiada braki i opóźnienia w zakresie realizacji  zawartego w 

Strategii celu  dot. stworzenia osobom w wieku poprodukcyjnym warunków do 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

MIEJSCA W PLACÓWKACH WSPARCIA - Zwiększenie liczby miejsc w Gminnym 

Ośrodku Opiekuńczym oraz jego standaryzacja zgodnie z rozporządzeniem dot. mieszkań 

chronionych  (w chwili obecnej nie spełniamy wymogów oraz nie dysponujemy wolnymi 

mieszkaniami). W przeciwnym wypadku GOPS będzie zmuszony kierować swoich 

podopiecznych  do domów pomocy społecznej, co znacznie zwiększy koszty utrzymania i 

wydatki z budżetu gminy.  

Istnieje również potrzeba  utworzenie wolnych mieszkań socjalnych, mieszkań rotacyjnych 

dla osób i rodzin nieporadnych życiowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

oraz przeprowadzenia do 31 grudnia 2014r. dalszej standaryzacji Środowiskowego Domu 

Samopomocy tak, aby spełniał kryteria zawarte w przepisach.  

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ -  Stworzenie systemu wspierania osób niepełnosprawnych 

oraz ich rodzin, poprzez: 

 działania opiekuńcze i terapeutyczne oraz upowszechnienie nowych form 

rehabilitacji ( rehabilitant objazdowy, przyłóżkowy czy asystent osoby 
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niepełnosprawnej)  

 zapewnienie równości szans osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji, 

edukacji, pracy,  rekreacji i turystyki, a w szczególności zatrudnienia.  

 udzielenie wsparcia i uruchomienie Spółdzielni Socjalnej gdzie osoby 

niepełnosprawne, które do tej pory  są uczestnikami zajęć w ŚDS, WTZ czy CIS 

będą mogły kontynuować pracę 

 likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności publicznej ( w tym 

schody  w GOPS). 

 

INNE  

– Podjęcie poszczególnych działań zawartych w Programie Wspierania Rodziny na lata 

2012 – 2014 przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XI/108/2012  i  harmonogramie realizacji 

celów w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielno na 

lata 2011-2015 w zakresie: 

 utworzenia mini banku żywnościowego w gminie ( zapewnienie pomieszczeń 

magazynowych na składowanie żywności),  

 utworzenie punktu poradnictwa specjalistycznego wg. wymogów z ustawy o 

wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

 wspieranie przedsięwzięć służących utrzymaniu dziecka w rodzinie biologicznej -

wprowadzenie nowej formy wsparcia rodziny - asystenta rodziny (zgodnie z w/w 

ustawą),   

 rozpropagowanie idei i stworzenie systemu rodzin wspierających jako naturalnej 

metody pomocy rodzinie, 

 wprowadzanie ofert w zakresie programów korekcyjnych dla rodzin niewydolnych 

wychowawczo, 

 poszerzenie oferty pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową. 

 

Sporządziła  Gabriela Jóskowska 

 

 


