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I. WSTĘP 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie  jest jednostką organizacyjną 

Gminy Chmielno, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Ośrodek  wykonuje zadania 

gminy oraz zadania zlecone przez administracje rządową, w szczególności z zakresu : 

 

tawy o świadczeniach rodzinnych, 

 

 

 

mowi, 

 

 

 

publicznego i o wolontariacie 

 

 

 

 

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. 

 

II. STRUKTURA 

 Struktura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie jest  dostosowywana 

do zmian ustawowych oraz potrzeb wynikających z realizowanych zadań. 

Szczegółową organizację Ośrodka przedstawia schemat nr 1.
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Schemat nr 1. Struktura GOPS  w roku 2014 



III. Zatrudnienie 

 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku  w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Chmielnie oraz  placówkach i komórkach organizacyjnych znajdujących  się w 

jego strukturach  zatrudnione były ogółem 34 osoby, w tym na etacie 22 osoby, a pozostałe 

na umowę zlecenie  ( w tym trzy osoby przebywające na  urlopie macierzyńskim). Wszyscy 

pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie kierunkowe, 

uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 

Poniższa tabela przedstawia stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 r. 

 

Tabela nr 1. Stan zatrudnienia w ośrodku w grudniu 2014 roku 

L.p. Wyszczególnienie Liczba osób 
zatrudnionych 

Liczba osób 
w przeliczeniu na etaty 

1. Kierownik GOPS 
 

1 1 

2. Pracownicy socjalni 6 
( w tym 2 na urlopie 

macierzyńskim) 

6 

3. Świadczenia rodzinne i 
fundusz alimentacyjny 

3 
(w tym 1 na urlopie mac.) 

3 

4. Księgowość i administracja 3 
 

2,1 

5. Asystenci rodziny 
 

4  (umowa zlecenie) 

6. Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

4 4 

7. Gminny Ośrodek 
Opiekuńczy 

4 3,4 + 2 zlecenie 

8. Świetlica Środowiskowe 5 
 

zlecenie 

9. Punkt konsultacyjny / 
obsługa GKRPA 

2 zlecenie 

10. Osoba sprzątająca 
 

1 0,35 

11. Informatyk 
 

1 zlecenie 

 razem 34 19,2 ( bez zleceń 

 
 
 
 



IV. BUDŻET 

 

 Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie  finansowane są ze 

środków budżetu gminy, budżetu państwa oraz ze środków pozabudżetowych. Schemat nr 

1 obrazuje wydatki Ośrodka na poszczególne zadania w roku 2014 

 

 Schemat nr 1. Wydatki Ośrodka z podziałem na  zadania w roku 2014 

.  

W 2014 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie  wyniosły 

łącznie 4 504 980.67 gr, w tym: 

 3 588.071.48 zł   wydatkowane na zadania zlecone gminy, 

 863.883.03 zł  wydatkowane na zadania własne gminy, 

  53.026.16 zł  realizacja projektu  POKL ”Opiekun dzienny jako nowoczesna 

forma   wsparcia rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa 

    

Tabela 2 przedstawia wydatki na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy   

Społecznej w Chmielnie. 

Tabela 2. Struktura wydatków GOPS w 2014 roku w podziale na zadania 



Rozdział godnie z klasyfikacja 

budżetowa 

Wydatki pokryte ze 

środków Gminy 

Wydatki pokryte z 

dotacji 

zewnętrznych 

85212 
Świadczenie rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

 
 

7.213,00 

 
 

3.088.366 

85213 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 

 
 

0,00 

 
 

20.184,3 

85214 
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

 
6.232,96 

 
60.404,52 

85215 
Dodatki mieszkaniowe 

 
13.388,70 

 
0,00 

85216 
zasiłki stałe 

 
0,00 

 
137 477,25 

85204 
rodziny zastępcze 

 
0,00 

 
0,00 

85205 
zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 
100 

 
0,00 

85206 
wspieranie rodziny (asystenci 

rodziny) 
pobyt w plac. szkolno- 

wychowawczych 

 
0,00 

4.928,18 

 
32.477,00 

0,00 

85219 
Ośrodki Pomocy Społecznej 

Wynagrodzenia pracowników i 
utrzymanie ośrodka 

Wynagrodzenia opiekunów sądowych 

 
188.036,61 

 
63.020,00 

 
 

7.560,00 

85395 
Ośrodki Pomocy Społecznej ( Projekt 

POKL – opiekun dzienny) 

 
9.083,72 

 
43.942,44 

85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
 

 
114.782,32 

 
35.000,00 

85295 
Pozostała działalność 

 
 

 
 



 dożywianie, 
 

 rządowy program wspierania osób 
uprawnionych do św. pielęgnacyjne 

i karta dużej rodziny 
 

wigilia seniorów 

15.000,00 
 
 
 
 
 

6.364,45 

52.000,00 
 
 
 

109.555,10 
 

0,00 

85202 
Pobyt mieszkańców gminy w dps 

utrzymanie Gminnego Ośr. 
Opiekuńczego 

 
52.600,80 
5.563,71 

 

 
0,00 
0,00 

85203 
Ośrodki wsparcia (ŚDS) 

 
0,00 

 
340.900,00 

85154 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 
89.079,30 

( w tym 30.000 dla CIS) 

 
0,00 

85153 
Przeciwdziałanie narkomanii 

 
1.420,31 

 
0,00 

85195 
Ochrona zdrowia 

 
0,00 

 
300,00 

Razem : 513.794,06 3.991.189,61 

   

Razem wydatki: 
 

4.504.980,67 

 

V. POMOC SPOŁECZNA 

 Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, 

którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Trudna 

sytuacja życiowa (min. ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność, 

bezrobocie, przemoc w rodzinie, bezdomność, uzależnienia) oraz  odpowiednie kryterium 

dochodowe  warunkują prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryterium 

dochodowe wynosi dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł, natomiast dla osoby w 

rodzinie – 456 zł. 

 Drugą listę zadań stanowią świadczenia  niepieniężne, min. : świadczenia usługowe 

( praca socjalna, usługi opiekuńcze, poradnictwo specjalistyczne, sprawowanie pogrzebu, 

poradnictwo rodzinne, pobyt i usługi w domu pomocy),  dodatkowe świadczenia 

niepieniężne (bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na 

ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, 

niezbędne ubranie, pomoc w znalezieniu  zatrudnienia) 



 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy na podstawie decyzji 

administracyjnej w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. 

W 2014 r. wydano 440 decyzji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej. 

 Na dzień 31 grudnia 2014 roku korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej były  942 osoby w 243 rodzinach ( stanowi to 12,6% ogółu mieszkańców 

gminy). 

 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne i zlecone. Tabela nr 3 

obrazuje   wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Tabela nr 3. Wydatki z podziałem  na zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 
Świadczenie 

 
Liczba osób 

 
Kwota wypłacanych 
świadczeń w złotych 

 
Zadania własne 

  

 
Zasiłki stałe (  dotacje ) 

 

 
38 

 
137 477,25 

 
Zasiłki okresowe  ( dotacje ) 

 

 
61 

 
60 404,52 

Dożywianie ogółem 
 

dotacja 
własne 
w tym: 

- dożywianie  dzieci w 
szkołach 

- zasiłki celowe na 
dożywianie 

 
zasiłki celowe i specjalne 

celowe ( własne) 
zakup odzieży, obuwia, 

opału, żywności , artykułów 
szkolnych, drobne remonty, 
leki, świadczenia medyczne, 

schronienie,  itp 

283 
 
 
 
 

160 
123 

 
18 

67 000.00 
 

52.000,00 
15.000,00 

 
42.810,00 
24.190,00 

 
5.232,96 

Zdarzenia losowe  (własne) 2 1000,00 

Sprawienia pogrzebu 
( własne ) 

0 0 

Pomoc w formie usług 
opiekuńczych ( własne) 

17 114 782,32 

Składki na ubezpieczenie 30 14.109,00 



zdrowotne podopiecznych 

 
Zadania zlecone 

 
 
 

 

 
Pomoc w formie 

specjalistycznych usług 
opiekuńczych ( dotacja ) 

 
5 

 
35.000 

 

Prowadzenie ośrodka 
wsparcia 

28 
( w tym 7 z poza terenu gm.) 

340.900,00 

 

VI. ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

Świadczenia rodzinne obejmują: 

 zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 

 świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i 

specjalny       zasiłek opiekuńczy, 

 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 

kwoty 539 zł lub 623 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie i nie jest zależny od 

kryterium dochodowego. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka. 

Przyznawane jest w wysokości 620 zł miesięcznie i nie jest zależne od kryterium 

dochodowego. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie, jeżeli łączny 

dochód rodziny i osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w 

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł miesięcznie. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 

prawnemu lub faktycznemu jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 

kwoty 1.922zł. 

 W spawie świadczeń rodzinnych w roku 2014 wydano 800 decyzji. Na dzień 31 

grudnia 2014 r. z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystały 602 rodziny. 

Wydatki poniesione w 2014 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ilość świadczeń 

przestawia poniższa tabela. 

Tabela nr 4. Wydatki poniesione w 2014 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ich ilość 

   



Świadczenie 
 

Liczba Świadczeń Kwota wypłacanych 
świadczeń 

 
Zasiłek rodzinny wraz dodatkami 
 

  

Zasiłek rodzinny 12.563 1.235.701 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 57 57000 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

387 148.800 

Dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka 

144 26.400 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego 

788 60.260 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego 

756 75.600 

Dodatek z tytułu wychowanie dziecka w 
rodzinie wielodzietnej 

2624 209.920 

 
Dodatek z tytułu podjęcia nauki w 
szkole poza miejscem zamieszkania. 
 

  

Na pokrycie wydatków związanych z 
zamieszkiwaniem w miejscowości, w 
której znajduje się siedziba szkoły. 

12 1.080 

Na pokrycie wydatków związanych z 
dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły. 

1761 88.050 

 
Świadczenia opiekuńcze 
 

  

Zasiłek pielęgnacyjny 2530 387.090 

Świadczenie pielęgnacyjne 524 386.191 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 0 0 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

  

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

105 105 000 

 
Składki na ubezpieczenie emerytalne  
i rentowe 
 

  

Składki na ubezpieczenie emerytalne  i 
rentowe 

 1 358 72.199,86 



 

 

VII. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów 

na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowanymi z budżetu państwa. Warunki 

otrzymywania świadczeń: 

 bezskuteczna egzekucja alimentów przez co najmniej dwa miesiące, 

 dochody rodziny nieprzekraczające 725 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, 

 osoba uprawniona nie ukończyła  18 lat lub 25 lat, jeżeli uczy się w szkole lub szkole 

wyższej albo w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

bezterminowo, 

 świadczenia wypłacane są w kwocie zasądzonych alimentów, nie wyższej jednak niż 

500 zł na osobę. 

Tabela nr 5 obrazuje wydatki i ilość świadczeń. 

 
Tabela nr 5.  Wydatki i ilość świadczeń 

Świadczenie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota wypłacanych 
świadczeń 

Fundusz alimentacyjny    

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

 405 114.310,00 

 

Dłużnicy alimentacyjni 

 

 Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 

uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Na dzień 31 grudnia 2014 r na terenie Gminy 

Chmielno  było 12 dłużników wobec, których prowadzone były odpowiednie  działania. 

Kwoty zwrócone w 2014 roku przez dłużników wyniosły: 

 8.972,12 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: 

przekazane do budżetu państwa  5945,19 zł; przekazane na dochody własne gminy 

wierzyciela  1794,45 zł oraz na dłużnika -1232,48 zł) 

 5.142 zł - dochody własne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

zwróconych przez dłużników alimentacyjnych przekazane przez inne gminy, 

 

 

 

VIII.  DZIAŁANOSC KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 



 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla  

osób niepełnosprawnych min. z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób  przewlekle 

psychicznie chorych. Celem placówki jest zapewnienie szeroko rozumianej opieki oraz 

wspieranie rozwoju podopiecznych na miarę ich  możliwości i potrzeb. Zajęcia z terapii 

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

roku 2014 do ŚDS w Chmielnie uczęszczało 28 osób ( 2 osoby z Kartuz, 7 osób z gminy 

Sierakowice oraz 19 z gminy Chmielno). 

  

2. Gminny Ośrodek Opiekuńczy 

 

 Gminny Ośrodek Opiekuńczy im. Ks. Józefa Szotowskiego w Chmielnie zapewnia 

opiekę oraz mieszkania chronione osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, 

wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu 

codziennym. GOO jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające 

do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępujące pobyt w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę (dps). Ośrodek zapewnia mieszkańcom dostęp do świadczeń 

leczniczych, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych.  W 2014 roku w Ośrodku przebywało 15 

mieszkańców. 

 

3. Świetlice Środowiskowe 

 

 Świetlica Środowiskowa w Chmielnie z siedzibą w Środowiskowym Domu 

Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego. W 2014 roku jej ramach  działały punkty 

terenowe w Miechcinie,  Zaworach Reskowie,  Łączyńskiej Hucie oraz  Przewozie.  

Świetlica obejmuje dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzy warunki do nauki, 

rozwoju zainteresowań oraz wyrównuje braki wychowawcze. W 2014 roku w zajęciach 

prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowej uczestniczyło łącznie około 175 uczniów. 

 

4. Klub wolontariatu 

 Klub skupia zarówno uczniów jak i osoby dorosłe  pracujące na zasadzie 

wolontariatu, w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 

2014  roku   wolontariuszami byli głównie uczniowie Zespołu Szkół w Chmielnie ( około 15), 

którzy   dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia  angażowali się w pracę i pomoc 

na rzecz potrzebujących. 

IX.  REALIZACJA PROGRAMÓW KRAJOWYCH I PROJEKTÓW 



 

1. Program krajowy „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – obsługa 

organizacyjno – techniczna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

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 wszczęcie procedury  10 Niebieskich Kart, w tym:   

 pracownicy socjalni   - 3 

 Policja    - 7 

W 2014 r  łącznie prowadzono procedurę 25 Niebieskich Kart , a zakończono  13 procedur. 

W 2014 roku zorganizowano: 

 5 posiedzeń  GZI 

 144 spotkania grup roboczych. 

W każdym ze spotkań grup uczestniczyli pracownicy socjalni, którzy byli odpowiedzialni 

za prowadzenie całościowej dokumentacji wszystkich spraw, nadzór merytoryczny oraz 

podejmowanie ustalonych  działań w środowisku, co powoduje znaczne obciążenie ich 

obowiązkami. 

 

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

Programem objęto 283 osoby. W tym, liczba osób korzystających z posiłku wynosiła 160, 

natomiast z zasiłku celowego na dożywianie korzystały 123 osoby. 

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

Wychowawczym,  2 przedszkolach na terenie gminy Chmielno  w 2 OREW- ACH (w 

Szklanej i Pierszczewie) . 

 

2. 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 zadania mające na celu : 

I Poprawę dostępności do specjalistycznej pomocy dla rodzin z problemami, poprzez: 

1. Próby korzystania z mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów w rodzinie w 

oparciu o możliwości kadrowe specjalistów z  Centrum Interwencji Kryzysowej. 



2. Upowszechnianie asystentury rodzinnej jako skutecznej metody pracy z rodziną. 

I 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 sys-

tem świadczeń. 

3. Prowadzenie regularnego monitoringu rodzin zagrożonych. 

I Zwiększenie aktywności zawodowej w rodzinach objętych pomocą społeczną przez: 

1. Zwiększenie uczestnictwa członków rodzin będących bezrobotnymi w zajęciach CIS. 

2. Skierowanie rodziny  do udziału w projekcie pilotażowym „Schematom Stop” realizo-

wanym w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Ponadto poszerzono ofertę poprzez utworzenie kolejnych (w Przewozie i Łączyńskiej Hucie )  

dwóch punktów zamiejscowych Świetlicy Środowiskowej finansowanej z Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

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 pokrywała  koszty utrzymania dwójki dzieci przebywające w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej w Kartuzach. W pierwszym roku pobytu jest to kwota w wys. 

10% kosztów pobytu,  zaś w drugim  roku 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. 

 

X.  REALIZACJA PROJEKTÓW 

 

1. PROJEKT z EFS w ramach  POKL 

 

 W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizował projekt pod tytułem „Opiekun dzienny jako 

nowoczesna forma wsparcia rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa” składany w ramach 

priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.5 wspieranie rozwiązań na rzecz 



godzenia życia zawodowego i rodzinnego ( realizowany w okresie od 01.02.2013 do 

31.12.2014 roku ). W ramach działania w 2014 roku objęto wsparciem  sześć matek, które 

powróciły na rynek pracy ( łącznie 7 dzieci). 

 

2. PROJEKT FINANSOWANY Z MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

 W ramach projektu realizowano w GOPS zadanie pt. „Program asystent rodziny i 

koordynator pieczy zastępczej na  rok 2014”,  w ramach którego objęto wsparciem 22 

rodziny na kwotę 32.477 zł. 

 

 

XI.  POZOSTAŁE  DZIAŁANIA 

 

styczeń 2014 – grudzień 2014 roku - współrealizacja pilotażowego  projektu pt. 

SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku 

pracy,  w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie 

systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt realizowało PCPR w 

partnerstwie z gminami powiatu kartuskiego. Projekt  finansowany przez Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej. Z naszej gminy obejmował swoim działaniem jedną rodzinę, 

pracownika socjalnego i kierownika. GOPS uczestnicząc w projekcie pozyskał dodatkowe 

środki na wynagrodzenia w wys. 19.800 zł. 

Rodzina została objęta wsparciem na kwotę 17.702,50 zł  ze środków pochodzących z 

projektu. W wyniku udziału w projekcie rodziny uzyskano nast. rezultaty twarde: 

 uzyskanie prawa jazdy kat. B - jedna osoba, 

 podjęcie zatrudnienie na umowę o pracę - jedna osoba, 

 podjęcie pracy dorywczej - 2 osoby, 

 Poprawa warunków mieszkaniowych całej rodziny, 

 

22 maja 2014 roku - XIII Jarmark Folklorystyczny i Przegląd Dorobku Kulturalnego 

Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej. Udział w 

Jarmarku zgłosiły 27 placówki z całego Województwa Pomorskiego, łącznie 432 osoby. 

Pozyskanie dofinasowania ze środków PFRON. 

 

 

1.06.2014 – 31.11.2016 r – współpraca z Fundacja Dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące 

Słońce” przy realizacji zadania publicznego „ Zdrowe dzieci- wspólna sprawa. 



Program profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej FAS/FASD.  W ramach 

działania w dniu 6.09.2014 roku zorganizowano konferencje naukowo- szkoleniową 

„Dzieci, które pozostaną dziećmi”,  oraz festyn rodzinny. Były to obchody  pierwszego 

pomorskiego  Światowego Dnia Fas. Udział  wzięło udział  około 300 przedstawicieli 

środowisk medycznych (w tym lekarzy, pielęgniarek i położnych), oświaty, pomocy 

społecznej, rodzin zastępczych i innych środowisk. 

 

wrzesień – grudzień. 2014 roku - Współorganizacja warsztatów dla młodzieży 

gimnazjalnej „Rękodzieło kaszubskie i jego nowoczesne formy użytkowe dla 

młodzieży”. W zajęciach wzięło udział 15 uczniów. 

 

1.07.2014 – 31.12.2014 r – organizacja i nadzór nad prowadzoną  na terenie Gminy 

Chmielno zbiórki publicznej na rzecz dziecka chorego na białaczkę.  Udział GOPS w 

formie  zbierania ofiar do puszek  kwestowych, zbieranie przedmiotów i usług od 

darczyńców, przeprowadzenie konkursów oraz dobrowolnych wpłat na subkonto, osobno 

założone przy GOPS. 

 

18.12.2014 roku - Spotkanie wigilijne dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych w 

wieku poprodukcyjnym. Na uroczystość zaproszono 524 seniorów ( w tym osoby 

niepełnosprawne). W spotkaniu wzięło udział około 300 osób. 

 

7. Całoroczna, bieżąca  współpraca z instytucjami : PUP. CIS, WTZ, PCPR, GKRPA, 

Sądem, Prokuraturą, Policją, Oświatą, Służbą Zdrowia  oraz innymi podmiotami 

realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

 

XII. MONITORING I WDRAŻANIE - STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY CHMIELNO NA LATA 2011 - 2015   

 

Ustawa o Pomocy Społecznej obliguje gminy do opracowania strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, która określa odpowiednie założenia oraz sposoby rozwiązywania 

problemów społecznych na kolejnych kilka lat.   

Strategia Gminy Chmielno określa następujące priorytety: 

I. Zapobieganie marginalizacji społecznej mieszkańców gminy. 

II. Tworzenie warunków do poprawy zdrowia mieszkańców. 



III. Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wyklucze-

niem. 

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 GOPS  podejmował takie działania jak: 

 realizacja w okresie   od 2008r do 31.12.2013r  projektu systemowego : pt. „Aktywna 

integracja nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS”, 

 realizacja w okresie od 1.02.2013r do 31.12.2014r    projektu konkursowego pt. 

„Opiekun dzienny jako nowoczesna forma wsparcia rodziny, macierzyństwa i rodzi-

cielstwa”, 

 uczestnictwo w projekcie powiatowym pt. „Schematom Stop” 

 organizacja prac interwencyjnych 

 motywacja i wspieranie idei  utworzenia spółdzielni socjalnej „Damroka” 

 wnioskowanie o utworzenie na terenie gminy robót społecznie użytecznych. 

 

Cel główny: 

I. Zorganizowanie systemu działań opiekuńczych i terapeutycznych 

wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny. 

Cele szczegółowe: 

1. Upowszechnianie  nowych form rehabilitacji  takich jak:  rehabilitant  objazdowy, re-

habilitant  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 przeprowadzona standaryzacja Środowiskowe-

go Domu Samopomocy w Chmielnie, 

 wprowadzona do ŚDS usługa asystenta osoby niepełnosprawnej. 

Z celów szczegółowych nie zrealizowano takiej formy jak rehabilitant objazdowy i 

przyłóżkowy z uwagi na brak zabezpieczenia finansowego w budżecie GOPS. 

 

Cel główny: 

I. 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  

w Domu Kultury. W tym celu ich likwidacji w roku bieżącym Gmina Chmielno zamierza 

ubiegać się o dofinasowanie ze środków PFRON z Urzędu Marszałkowskiego. 

 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 co roku przygotowuje się i opracowuje 

wnioski do Starostwa Powiatowego o dofinansowanie ze środków PEFRON takich imprez 

jak: 

 Jarmark Folklorystyczny 

 Olimpiada osób niepełnosprawnych  w Miechucinie 

 Wigilia Seniorów 

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

gdzie brak barier architektonicznych. 

Gmina Chmielno w 2014r zakupiła kolejny autobus dostosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON 

 

Cel główny: 

I. 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 zaspoka-

janie 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 oraz niewystarczające środki finasowe, 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: 

I. 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 po-

mocy. 

4. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 

W zakresie zwiększenia dostępności rodzin dysfunkcyjnych do specjalistycznych form 

pomocy,  tut. GOPS w 2014r  realizował projekt konkursowy sfinansowany ze środków z 

MPiPS w 20 rodzinach poprzez wsparcie ich przez asystenta rodziny. 

Od stycznia 2015 r  GOPS częściowo kontynuuje realizację tego  zadania  i finansuje go ze 

środków własnych GOPS. 

Ośrodek poczynił także starania w celu  zapewnienia dostępu rodzinom dotkniętym 

zjawiskiem przemocy domowej  do poradnictwa specjalistycznego poprzez zatrudnienie 

psychologa. Cel ten został w pełni zrealizowany. 

 

 

 



Cel główny:  

I. Zorganizowanie systemu edukacji rodziców. 

1. Upowszechnienie udziału rodziców w zajęciach  szkoły dla rodziców. 

2. Wprowadzenie do katalogu ofert pomocowych programu dobra mama, 

programu korekcyjnego dla sprawców przemocy. 

Na przestrzeni dwóch 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 zainteresowania ofertą. Program korekcyjny  dla sprawców przemocy 

realizowany jest przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Kartuzach. GOPS kieruje 

tam zainteresowane osoby. 

 

Cel główny: 

I. Zorganizowanie systemu działań profilaktycznych, leczniczych i terapeu-

tycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

1. Upowszechnianie profilaktyki  szkolnej i środowiskowej. 

2. Podniesienie świadomości społecznej wśród mieszkańców  na temat uzależ-

nień  i ich skutków. 

3. Promowanie  zdrowego stylu życia. 

4. Organizowanie  spotkań informacyjno - edukacyjnych z zakresu rozwiązywa-

nia 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 przy GOPS działa Punkt Konsultacyjny. 

Zadania wymienione w celach 1, 2 i 3 częściowo realizowane są w szkołach w ramach 

różnych programów profilaktycznych. Z uwagi na to, że od wielu lat nie zmienia się kwota 



środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych występują trudności w realizacji tego celu. 

Cel główny: 

II. 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 nie zostały zrealizowane z uwagi na brak odpowiedniego 

zaplecza lokalowego i finansowego. Występują także trudności w dostępie do środków 

pozabudżetowych – nie były w okresie 2010 -  2014r  ogłaszane  na ten cel konkursy  dla jst. 

   

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 niepełnospraw-

nych. 

 Cel do realizacji w latach następnych. W minionym okresie obowiązywania obecnej 

Strategii nie został zrealizowany z powodów wyżej wymienionych. 

 

Cel główny: 

IX. 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. 

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

 

Z podsumowania i oceny  realizacji celów i zadań wynikających z wdrażania 

Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielno na lata 

20110 - 2015 wynika, że niektóre z nich zostały zrealizowane w całości, niektóre 

częściowo, a dwa cele nie zrealizowano.  Nie został zrealizowany cel zakładający 

stworzenie osobom w wieku poprodukcyjnym warunków do aktywnego uczestnictwa 

w życiu społecznym i cel dot. poprawy infrastruktury pomocowej. W związku z tym 

cele te są nadal aktualne i będą realizowane w bieżącym roku oraz uwzględnione w 

nowej  strategii na lata 2016 - 2020. 

 

Sporządziła: Gabriela Jóskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Załącznik 

do sprawozdania 

z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

za okres od stycznia do grudnia 2014 r. 
 

 

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

w gminie Chmielno na rok 2015 
 

W roku sprawozdawczym obserwowano nadal wzrost rodzin, które  źle funkcjonują z 

powodu ubóstwa, uzależnień, niepełnosprawności i  bezrobocia. W związku z tym zasadne 

jest kontynuowanie szeregu działań sprzyjających rodzinie, pozwalających  jej odzyskać lub 

podtrzymać samodzielność. 

Wobec powyższego w roku 2014 planuje się: 

 dalszą realizację projektu  „Opiekun dzienny jako nowoczesna forma wsparcia 

rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa” przy udziale środków finansowych z 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a w przypadku nie ogłoszenia konkursu ze 

środków Gminy Chmielno, 

 dalszą realizację projektu  zadania „Program asystent rodziny i koordynator pieczy 

zastępczej” przy udziale środków finansowych z Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, a w przypadku nie ogłoszenia konkursu ze środków Gminy Chmielno, 

 dalszy udział w realizacji pilotażowego projektu systemowego „Schematom STOP! 

Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, aktywizującego rodziny wielodzietne zagrożone 

wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Finasowanie ze środków MPiPS . 

 zwiększenie oferty pomocowej GOPS o kolejnych specjalistów (psycholog, prawnik, 

terapeuta), 

W zakresie bazy lokalowej: 
 
Malowanie pomieszczeń GOO, remonty bieżące dachu i instalacji elektrycznej. 

 W zakresie standardów w jednostkach pomocy społecznej: 
 

 Niezbędne jest przeprowadzenie standaryzacji Gminnego Ośrodka Opiekuńczego. Z 

dniem 31.12.2014r upłynął termin dostosowania warunków pobytu  mieszkańców w 



mieszkaniach chronionych, które zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o pomocy 

społecznej,  Gmina Chmielno prowadzi w Gminnym Ośrodku Opiekuńczym w 

Chmielnie, mieszczącym się w dwóch budynkach położonych przy ul. Świętopełka 1 i 

1a. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r  w 

sprawie mieszkań chronionych  w § 6 ust.1 - 4  określa standardy jakie powinno 

spełniać mieszkanie chronione, zaś   § 7 określa termin ich dostosowania. 

Mieszkania w GOO obecnie  nie spełniają standardów, są przepełnione. 

Zaledwie dwa mieszkania spełniają standardy zawarte w rozporządzeniu, zaś kolejne 

są nadmiernie zagęszczone. W mieszkaniach przeznaczonych dla jednego 

mieszkańca zamieszkują po dwie, a chwilowo nawet trzy osoby. W budynku 

socjalnym, w którym znajdują się publiczne toalety urządzono trzy mieszkania, w 

których obecnie przebywa 5 osób. Brak tam zaplecza kuchennego, a na piętrze brak 

toalet. 

 Niezbędne jest przeprowadzenie standaryzacji Świetlic Środowiskowych, które 

powinny pełnić funkcję placówek wsparcia dziennego i spełniać zasady określone w 

Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. z 

dniem 31.12.2014r minął termin zakończenia standaryzacji. W myśl przepisów z tej 

ustawy placówki powinny zostać wyodrębnionymi, samodzielnymi jednostkami 

gminy. 

W zakresie realizacja celów wynikających ze Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Chmielno na lata 2011-2015 

 Realizacja zadań wynikających z celów określonych w Strategii, a zwłaszcza  nie 

zrealizowanych, zakładających stworzenie osobom w wieku poprodukcyjnym 

warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

W zakresie doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej: 
 

 Dokonujące się zmiany dotyczące roli pomocy społecznej oraz rozwiązywania 

problemów wymagają systematycznego kształcenia i doskonalenia kadr pomocy 

społecznej. W związku z tym planuje się stałe inwestowanie w rozwój pracowników 

GOPS i rozwój metodyki pracy, przy wykorzystaniu zasobów własnych oraz 

podmiotów zewnętrznych. Mamy nadzieję, że podejmowane działania i wdrożone 

rozwiązania pozwolą naszemu Ośrodkowi  wpływać na ewaluację wizerunku pomocy 

społecznej tworząc obraz profesjonalnej instytucji otwartej na współpracę,  

zaangażowaną w przedsięwzięcia na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców gminy. 



 

POTRZEBY FINANSOWE 
 
Opieka nad dzieckiem do lat 3 ( w przypadku braku konkursu z MPiPS): 

 potrzeby:    48.000,00 zł 

 przyznane środki:  20.000,00 zł 

 braki:    28.000,00 zł 

 

Wspieranie rodziny - asystent rodziny ( w  przypadku braku ogłoszenia konkursu z MPiPS) 

 potrzeby:    45.000,00 zł 

 przyznane środki:           0,00 zł 

 braki:     45.000,00 zł 

 

Standaryzacja Świetlicy Środowiskowej (samodzielna jednostka w minimalnych kosztach) 

 potrzeby:                                        90.000,00 zł 

 przyznane środki:             54.500,00 zł 

 braki:                35.500,00 zł 

 

Standaryzacja GOO – budowa /zakup obiektu dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i starych z funkcja dziennego domu pobytu 

 potrzeby:                                   2.500. 000,00 zł ( brak kosztorysu i planów, brak 

    obiektu) 

 przyznane środki:                   000,00 zł 

 braki:           2.500. 000,00 zł 

 

Wsparcie finansowe rodziny (zasiłki celowe, celowe specjalne i pomoc w naturze) 

 potrzeby:                                         40.000,00 zł 

 przyznane środki:    10. 000,00 zł 

 braki:       30.000,00 zł 


