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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 2012 r. wchodziły 

następujące komórki organizacyjne: 

 

· Gminny Ośrodek Opiekuńczy  

 

· Środowiskowy Dom Samopomocy  

 

· Komórka obsługi świadczeń rodzinnych  

 

· Świetlice środowiskowe:  

Chmielno  (w Środowiskowym Domu Samopomocy) 

 Miechucino  ( w świetlicy terapeutycznej)) 

 Borzestowo  ( w Szkole Podstawowej) 

 Zawory        ( w Świetlicy Wiejskiej) 

 Reskowo ( w Szkole Podstawowej) 

 

· Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi 

 

· Klub wolontariusza  
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Zatrudnienie  

 
Stan zatrudnienia w  jednostkach związanych z pomocą społeczną w gminie 

Chmielno w roku 2012 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 

·   4 pracowników socjalnych  

·   3 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  

  

· 6 osób na umowę zlecenie 

 

Punkt konsultacyjny.   

    

· 1 osoba na um. zlecenie 
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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. 
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Hasłowy wykaz zadań: 
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IV.  Sprawozdanie finansowe i merytoryczne 
 

Plan wydatków  na 2012r.        4.666.190,00 zł 
Wykonanie           4.532.281,44 zł 
 

Dział     852  
rozdział 85219  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i  
 
     85212  świadczenia rodzinne 
Plan           - 3.933.910,00 zł 
Wydatki          - 3.829.539,03 zł 
w tym: 

Wynagrodzenia osobowe       -    223.137,06 zł 
Wynagrodzenia bezosobowe                  -        8.452,00 zł 
Działalność GOPS       -   3.597.949,97zł 
W tym: 
Utrzymanie GOPS       -    120.567,26 zł 
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne                  - 2.876.947,57 zł 
Zaliczka aliment. i fundusz alimentacyjny    -    132.290,08 zł 
„becikowe”        -    102.000,00 zł 
Zasiłki stałe, celowe i okresowe               -    160.478,26 zł 
Dożywianie         -      75.084,91 zł 
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne           -      55.200,00 zł 
Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków   -      14.953,50 zł 
Składki społeczne od świadczeń rodzinnych              -      50.189,49 zł 
Dodatki mieszkaniowe                 -       10.238,90 zł 

 
Dział 851 rozdział 85153 i 85154 Środki na przeciwdz.  alkohol. i narkomanii  
   
Plan            -  105.000,00 zł 
Wydatki          -   98.256,17  zł 
W tym: 
 Dotacja dla CIS        -    22.000,00 zł 
 Wynagrodz. i pochodne prac. świetlic środ.i czł. GKRPA         -    39.454,23 zł 
 Świetlice środowiskowe – dożywianie i wyp. w materiały  -      4.817,24 zł 
 Koszty dojazdu na terapię      -      2.217,00 zł 
 Spektakle profilaktyczne      -         186,00 zł 
 Programy profilaktyczne      -      2.307,74 zł   
 Punkt konsultacyjny       -      6.906,84 zł 
 Wnioski na leczenie odwykowe – sąd i opinie psychiatr.  -      3.780,00 zł 
 Imprezy profilaktyczne       -      2.691,37 zł 
 Wyposażenie GKRPA       -      3.046,91 zł 
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        Wsparcie policji - zakup paliwa                                                           -     8.000,00 zł 
 Pozostałe koszty       -      2.858,84 zł 
  
 
Dział 852 rozdział 85228 i 85202 Gminny Ośrodek Opiekuńczy 
 
Plan            -   170.600,00 zł 
Wydatki          -   166.757,78 zł 
w tym: 
  Wynagrodzenia bezosobowe      -                  0  zł 
  Wynagrodzenia osobowe  z pochodnymi opiekunek  -  122.912,46  zł  
  w tym: 
  Wynagrodzenia osobowe opiekunek (usł. specjalist.)  -     35.000,00 zł 
  Działalność ośrodka                                                              -     43.845,32 zł 
               
Dział 852 rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy 
 
Plan           -   259.900,00 zł 
Wydatki          -   258.641,43 zł 
w tym:  
 Wynagrodzenia bezosobowe                                                    -      4.170,70 zł 
 Wynagrodzenia osobowe opiekunek -  169.889,99 zł  
 Utrzymanie ŚDS                                                                       -     84.580,74 zł 
 
Dział 853 Rozdział 85395 Projekt systemowy z EFS 
 
Plan           -    195.780,00 zł 
Wydatki          -    178.087,03 zł 
w tym: 

Wynagrodzenia bezosobowe               -        4.646,67 zł 
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi    -      65.597,64 zł 
Koszty pośrednie (zmniejsz. kosztów utrzymania GOPS)  -         7392,00 zł 

  Działania wynikające z realizacji projektu      
  (szkolenia w CIS,  promocja projektu,)               -     100.453,72 zł 
 
Pozyskane  i wykorzystane środki finansowe 
 EFS (projekt systemowy)  

    plan                -    195.780,00 zł 
    wykorzystanie        -    178.087,03 zł 
 
 Urząd Wojewódzki (dotacje )  

w tym: 
 ŚDS         -    249.000,00 zł  
 Świadczenia rodzinne       - 3.263.257,27 zł 
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Składki na ubezpieczenia  zdrowotne    -      14.953,50 zł  
Zasiłki stałe,         -    105.977,93 zł 
Zasiłki okresowe        -      44.932,52 zł 
Dożywianie          -      60.000,00 zł 
Usługi specjalistyczne       -      35.000,00 zł 
Utrzymanie GOPS       -      63.020,00 zł 
Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne            -      55.200,00 zł 

 
Środki na pomoc społeczną: 
Wydatki na zadania zlecone i własne (otrzymane dotacje)   - 3.891.341,22 zł 
Środki z projektu EFS       -    195.780,00 zł 
Wydatki na zadania własne (z budżetu gminy)    -    451.259,04 zł 
W tym: 

Fundusz p/alkohol. i p/narkom.     -      98.256,17 zł 
Dożywianie         -      15.100,00 zł 
Usługi opiekuńcze       -      95.483,93 zł 
Utrzymanie GOPS       -    179.306,19 zł 
Zasiłki celowe       -        9.600,00 zł 
Utrzymanie GOO       -      36.273,85 zł 
Fundusz Alimentacyjny      -        7.000,00 zł 
Dodatki mieszkaniowe                                                                     -      10.238,90 zł 
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Zadania własne gminy: 

 

Tabela 2.  Realizacja zadań własnych gminy w GOPS w Chmielnie w 2012 r.  

 

Formy pomocy Liczba osób którym 

przyznano świadczenia 

Koszt 

świadczeń 

Zasiłki stałe 32 105.978,00 

W tym dla osoby:    samotnie gosp. 21  

                                 pozostającej w rodzinie 11  

Zasiłki okresowe 62 44.933,00 

W tym z powodu:  bezrobocia 27  

                              długotrwałej choroby 4  

                              niepełnosprawności 11  

                              ubóstwo 24  

Posiłek 460 ( w tym 225 dzieci) 75.085,00 

Usługi opiekuńcze 13 51.778,00 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego   

0 0 

Sprawienie pogrzebu 0 0 

schronienia 2 2.223,00 

Inne zasiłki celowe i naturze 105 49.939,00 

W tym: zasiłki specjalne celowe 10  

Razem  329.936,00 

 

Zadania zlecone gminom: 
Tabela 1. Realizacja zadań zleconych gminie w GOPS w Chmielnie w 2012 r. 

 

Formy pomocy Liczba osób Koszt świadczeń 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu  

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psych. 
3 33.816 
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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 

444 281 

W tym:    świadczenia pieniężne 204 204 

świadczenia niepieniężne 240 77 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 3 3 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 441 278 

 

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

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

społecznej od roku 2008 sukcesywnie wzrasta. 

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

w   roku 2012 r.  oraz powody jej przyznania 

 

 
 

Ogólna liczba rodzin objętych pomocą  społeczną (bez  świadczeń rodzinnych i 

alimentacyjnych) w 2012 roku wynosiła 278. 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 12 Niebieskich Kart, w tym:   

- pracownicy socjalni - 6 

- Policja   - 6  



14 
 

W 2012r  kontynuowano  6 spraw z 2011r, zaś zakończono  8 Niebieskich Kart. W 

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

skierowano 2 sprawy o podejrzenie popełnienia przestępstwa, jedna osoba została skazana. 

Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia robocze, natomiast grupy robocze spotkały 

się 85 razy. W każdym posiedzeniu grupy roboczej udział biorą pracownicy socjalni 

GOPS. 

 

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 
Programem objęto 471 osób. W tym, liczba osób korzystających z posiłku wynosiła 145 , 

natomiast z zasiłku celowego na dożywianie 326 osób. W 8  placówkach GOPS realizował   

dożywianie ( z tego : 7 szkół, i 1 przedszkole).  

 

Realizacja programu „Wychodzenia z bezdomności”: 
 

Liczba osób bezdomnych przebywających poza placówkami i instytucjami m.in. w 

miejscach niemieszkalnych na terenie gminy     – 3 ( mężczyźni).   

Liczba osób bezdomnych:  

- objętych kontraktem socjalnym  w roku 2012:      - 2 

- liczba osób bezdomnych które się usamodzielniły:     - 2 

- liczba osób, którym sfinansowano posiłki      - 1 

 

 

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 zrealizowano zadanie dot. opracowania i przyjęcia Uchwałą 

Rady Gminy Nr XI/108/2012 z dnia 1.03.2012r 3 letniego gminnego programu wspierania 

rodziny w gminie Chmielno na lata 2012 - 2014. Do realizacji pozostają zadania dot. 

tworzenia placV.ek wsparcia dziennego, zapewnienie rodzinie przezywającej trudności 
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wsparcia i pomocy przez asystenta rodziny, zapewnienie dostępu rodzinom do poradnictwa 

specjalistycznego, zorganizowanie warunków do działania rodzin wspierających.  

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 będzie 

współfinansować koszty pobytu tego dziecka. 

 

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 

2012 do ŚDS w Chmielnie uczęszczało 25 osób ( 2 osoby z Kartuz, 6 osób z gminy 

Sierakowice oraz 17 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. 

 

Gminny Ośrodek Opiekuńczy - jest placówką całodobowego pobytu. Placówka ta 

zapewnia mieszkania chronione i usługi opiekuńcze swoim mieszkańcom . W GOO 

przebywało w minionym roku  13 mieszkańców gminy Chmielno, z czego trzech zmarło. 

 

Świadczenia rodzinne: 

 
Łączna liczba pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne  w roku 2012 

wynosiła - 642 rodziny i z funduszu alimentacyjnego - 23. Poszczególna liczbę 

przyznanych zasiłków oraz ich dodatków przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 4. Liczba i koszt poszczególnych świadczeń 

Wyszczególnienie Liczba 

świadczeń 

Koszt 

świadczeń 

Zasiłki rodzinne 14405 1.261.308,00 

  z tego na dziecko w wieku  do ukończenia 5 roku życia 3838 266.729,00 

        powyżej 5 roku życia , do ukończenia 18 roku życia 9 323 869.738,00 

        powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku 

życia 

1 232 123.637,00 

        powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku 

życia 

12 1.210,00 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu 8 007 891.197,00 

     urodzenia dziecka 62 62.000,00 

     opieki nad dzieckiem  podczas urlopu 

wychowawczego 

723 279.347,00 

     samotnego wychowania dziecka 179 32.580,00 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  938 71.540,00 

    z tego w wieku: do 5 roku życia 175 10.500,00 

                             powyżej 5 roku życia 763 61.040,00 

                             rozpoczęcia roku szkolnego 867 86.700,00 

Nauki dziecka  w szkole poza miejscem zamieszkania 2019 101.510,00 

na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 

14 1.260,00 

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości , w której znajduje się szkoła 

2 005 10.250,00 

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 3 319 257.520,00 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 22 421 2.152.505,00 

Zasiłki pielęgnacyjne 2 620 400.860,00 

Świadczenia pielęgnacyjne 641 331.916,00 

Świadczenia opiekuńcze 3 261 732.776,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 

102 102.000,00 
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Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
 

Tabela 5. Liczba ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

 

Rodzaj ubezpieczenia Liczba składek Koszt 

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 355 50.189,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 117 5.476,00 

 

Alimenty: 
 

Tabela 6. Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 

 

Osoby Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Koszt 

Razem 367 104.675,00 

Na dzieci w wieku: 0 – 17 lat 267 78.585,00 

18 -24 lat 91 24.290,00 

25 lat i więcej 9 1.800,00 

 

 

Inne zadania zrealizowane przez GOPS w Chmielnie w 2012 roku: 

 

– Wojewódzki Jarmark Folklorystyczny oraz Przegląd Twórczości Kulturalnej 

Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy. Imprezę zorganizowano już 

po raz jedenasty,   

– współorganizacja spotkania wigilijnego dla seniorów, na które zaproszono 504 osoby 

powyżej 70 roku życia, 

– organizacja balu karnawałowego dla dzieci i osób niepełnosprawnych, 

– 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 
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prawnych, 

– nadzorowanie działanie punktu konsultacyjnego dla osób  i rodzin z problemami 

uzależnień - przy GOPS   (w pomieszczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy) -

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 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 2012r) oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny. 

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

1.01.2011r  zakładem budżetowym). W 2012 roku w zajęciach CIS łącznie brały udział 

52 osoby ( 26 osób z gminy Chmielno, 14 z gminy Kartuzy, 9 z gminy Sierakowice, 2 z 

gminy Sulęczyno, 1 z gminy Żukowo). 
 

Część V.  Realizacja projektu systemowego 
 

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. realizuje projekt systemowy : „Aktywna integracja – nowoczesna forma 

aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie”. 

W roku 2012 zawarto kontrakty socjalne z 23 osobami ( 21 kobiet, 2 mężczyzn). W 

Centrum Integracji Społecznej  zrealizowano dwie edycje projektu. W pierwszej 

uczestniczyło 14 osób, w kolejnej osiem.  Jedna osoba kontynuowała udział w projekcie z 

2011r. Wszystkie osoby zrealizowały udział w projekcie zgodnie z założonym programem. 

W ramach projektu realizowanego w okresie 2008 – 2013 roku  dokonano remontu 4 

pomieszczeń biurowych (wymiana okien, drzwi, podłóg) remont toalety i dostosowanie jej 
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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 2012r: 

· 21 osób - praktyki zawodowe, 

· 1 osoba  - podjęcie uzupełniania wykształcenia,    

· 2 osoby  - podjęcie pracy,   

· 2 osoby  - kontynuacja praktyk, 

· 2 osoby  - nabycie uprawnień do zasiłku stałego i pielęgnacyjnego 

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. 

 

Część VI.  Przygotowanie i opracowanie wniosków w roku 2012 w 

ramach   realizacji „ 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.  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. 

Przygotowano i realizowano także: 

· „Program Naprawczy  Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie 
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wraz z określeniem potrzeb do Rady Gminy, Wojewody Pomorskiego oraz 

MPiPS z zapotrzebowaniem na środki finansowe na ten cel. 

· Wniosek do MPiPS na realizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 – 

opiekun dzienny (wniosek oceniony pozytywnie i podpisana umowa do 

realizacji w latach 2013-2014), 

· Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zajęć w Klubie 

Młodzieżowym, wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zajęć 

Kółka Fotograficznego dla młodzieży – nie uzyskano dofinasowania. 

· Wniosek do MPiPS na realizację w partnerstwie z NGO  programu dla 

seniorów (ASOS) - nie uzyskano dofinasowania. 

 

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 kończy się realizacja projektu systemowego. GOPS będzie mógł 

ewentualnie występować o środki w ramach projektów konkursowych lub w partnerstwie. 

W programach rządowych kładzie się nacisk na rozwój ekonomii społecznej i 

powstawanie Spółdzielni Socjalnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Będą konkursy dla Centrów Integracji Społecznej – GOPS może być partnerem.  

Zakończenie realizacji projektu systemowego spowoduje zmniejszenie środków 

finansowych  w budżecie GOPS na jego funkcjonowanie, zwiększy się konieczność  

finasowania zadań realizowanych przez GOPS  z budżetu gminy. 

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 
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międzypokoleniowej poprzez wolontariat.  

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

zwiększenie środków na zwiększenie liczby świadczonych 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. 

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 końca 2014r. dalszej standaryzacji Środowiskowego Domu 

Samopomocy tak, aby spełniał kryteria zawarte w przepisach. Do końca 2012r wykonano 

projekt i prace budowlane oraz wyposażono budynek w sprzęt.  Standaryzację pod 

względem organizacyjnym ( wg. rozporządzenia o ŚDS ) planuje się zrealizować do końca 

roku 2014. 

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 

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). 
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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 

 
. 

 
 


