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I. WPROWADZENIE  
 

Działając zgonie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, która  nakłada 

na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązek przedkładania Radzie Gminy 

corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawienia potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie przedstawia 

sprawozdanie z działań ośrodka w roku 2018 oraz opisuje potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej na rok 2019. 

W poniższym sprawozdaniu scharakteryzowano wszystkie realizowane w roku 2018 działania. 

Przedstawiono zrealizowane zadania zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i finansowym w 

oparciu o istniejącą strukturę organizacyjną ośrodka, jego wyodrębnione działy z 

uwzględnieniem także źródeł finansowania poszczególnych zadań.  

Z punktu widzenia merytorycznego i finansowego zadania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chmielnie  w 2018 r. wykonano zgodnie z założeniami i obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną działającą na terenie 

Gminy Chmielno. Ustawa o pomocy społecznej stanowi, iż zadania pomocy społecznej w 

gminie wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą 

zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek według 

ustaleń Wójta Gminy, natomiast wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

odbywa się w oparciu o ustalenia Wojewody.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie działa na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa: Uchwały Nr XI/47/90 Gminnej Rady Narodowej w Chmielnie z dnia 

22.02.1990r w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie, Statutu 

zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Chmielno Nr XIX/221/2016r  z dnia 24.11. 2016 r., 

Zarządzenia Nr 1/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie z dnia 

2.01.2017r  r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych 

prowadzącego wspólną obsługę organizacyjną i finasowo-księgową Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chmielnie  i Centrum Integracji Społecznej 

w Garczu  oraz innych aktów prawnych wydanych przez Radę Gminy, Wójta Gminy Chmielno i 

Dyrektora  Ośrodka.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w 

szczególności z następujących ustaw:  

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
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 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych  

 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  

  ustawy d dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

 ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

 u stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  

wolontariacie 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

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

 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  

 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  

 inne przepisy prawne regulujące pracę ośrodków pomocy społecznej 

 

III. ZATRUDNIENIE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Chmielnie oraz  działach organizacyjnych, zespołach pracy czy placówkach  znajdujących  się 

w jego strukturach  zatrudnione były ogółem 32 osoby  (w tym 5 osób przebywających na  urlopie 

macierzyńskim i wychowawczym), na etacie 28 osób, pozostałe osoby zatrudnioneo na   umowy 

cywilno–prawne. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i 

kierunkowe wykształcenie. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, 

kompetencje  i umiejętności zawodowe. 

 

Tabela przedstawia stan zatrudnienia i strukturę organizacyjną na dzień 31 grudnia 2018 r. 
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Tabela nr 1 : Stan zatrudnienia pracowników i struktura organizacyjna GOPS w roku 2018  

 
L.p. 

 
Nazwa komórki 
organizacyjnej  
 

 
Wykaz stanowisk  

 
Pracownicy   
( etaty/umowy cywilno -
prawne)  

 
1. 

 
Dyrektor GOPS   

 
Dyrektor   

 
1 
 

 
2. 

 
Dział Finansowo - księgowy  

Głowna księgowa  1 

specj. ds. płac i ubezp. społ. ½ 

stanowisko . ds. rej. faktur ¼ 

3.    
Dział Organizacyjny  
 
 
 
 

Stanowisko ds. kadr ½ 

Informatyk  (umowa zlec) 

Obsługa GZI i GKRPA ½ 
 

Obsługa sekretariatu ¼  
 

sprzątaczka 0,35 

 
4. 

 
Dział Pomocy Środowiskowej  
 
 
 
 
 

 
Kierownik działu  

 
1 

 
Pracownik socjalny  

 
4 ( 1 urlop macierzyński ) 

 
Asystent rodziny  

 
1 ( ½ etatu) 

Zespół ds. Profil. Uzal. i 
Przemocy Rodz. 
Świetlice Środowiskowe 
 

 
Terapeuta uzależnień 

 
0 

Wychowawca 1 (umowa zlecenie) 

Zespół Aktyw. Zawod. Społ.   
 

 
 

 
Poradnictwo specjalistyczne: 
 
 

 
Psycholog 
Prawnik 
 

 
1 (umowa zlec.) 
1 (umowa zlec.) 

 

5.  
 
 
 
 
 

 
Dział Pomocy 
Instytucjonalnej: 
 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
 
 
 

Psycholog  1 

Fizjoterapeuta  1 

Terapeuta 2 

Opiekun  1 

Asystent osoby 
niepełnosprawnej  

1 
 

Instruktor muzykoterapii 1( umowa cyw.- prawn.) 

 
Gminny Ośrodek Opiekuńczy 
 

Opiekunka 4 etaty 

Opiekunki  um. zlec. wg. potrzeb 

6.  
 
Dział Obsługi Świadczeń 
 

 
Kierownik  

1 ( urlop 
macierzyński/wychowawczy) 

 
Referent  

 
5 ( w tym  2 urlop mać. 

/wychowawczy.) 
Źródło : opracowanie własne  
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IV.REALIZACJA BUDŻETU  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2017 wydatkował łączną 

kwotę 16.521.010,19 zł z czego:  

- z budżetu państwa:   15. 607.765,44 zł 

- z budżetu gminy:          913.244,75 zł 

 

Wydatki poszczególnych działów obrazuje tabela nr 2.  

Tabela nr 2. Struktura wydatków GOPS w 2016 roku z podziałem na zadania 

L.P. Podział zgodnie z klasyfikacja 

budżetową 

Wydatki pokryte ze 

środków gminy 

Wydatki pokryte ze 

środków 

zewnętrznych 

1.   
85153 

Przeciwdziałanie narkomanii  
 

 

1.727,00 

 

0,00 

2.  85154 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

97.587,80 

( w tym 30.000,00 dla 

CIS) 

 

0,00 

3.  85195 
 

Koszty wydawania decyzji  

 

0,00 

 

71,00 

4.  85510 
Piecza zastępcza w tym  

placówki opiekuńcze 

 

20.110,11 

 

0,00 

5.  85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 
 

 

8.814,84 

 

4.714.599,60 

6.  85215  
Dodatki mieszkaniowe  

 

6.282,90 0,00 

 

7.  85213 
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z 

rodzinne 

 

 

0,00 

 

 

33.000,31 

8.  85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe 

 
Pobyt w schronisku dla bezdomn. 

 
 

 

15.213,94 

 

15.972,00 

 

15.635,29 

 

 

9.  85216 
Zasiłki stałe  

 

0,00 

 

127.328,00 
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10.  85205 
Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

 

 

1.880,00 

 

0,00 

11.  85504 
Wspieranie rodziny  
( asystenci rodziny) 

 
„Dobry Start” 

 

44.321,68 

 

0 

 

34.138,45 

 

389.440,00 

12.  85219 
Utrzymanie GOPS 

 

383.864,61 

 

130.661,94 

13.  85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
 
 

 

137.302,64 

 

80.048,48 

14.  85230 
Pozostała działalność (dożywianie, 
rządowy program wspierania osób 

uprawnionych do świadczenia 
pielęgnacyjnego,  

 
Transport żywności  

 
 

 

16.532,25 

 

 

999,68 

 

66.129,03 

15.  85295 
Spotkania dla seniorów  

 
Klub Seniora w Garczu 

 
3.858,82 

6.250,00 

 

 

25.000,00 

16.  85202 
Pobyt mieszkańców gminy w DPS, 

utrzymanie Gminnego Ośrodka 
Opiekuńczego  

 

120.327,12 

20.689,36 

 

0,00 

0,00 

17.  85203 
Ośrodki wsparcia ( ŚDS) 

 

2.500,00 

 

 

570.061,00 

18.  852501  
Świadczenie wychowawcze 500 + 

 

0,00 

 

8.939.934,69 

19.  85503 
Karta Dużej Rodziny  

 

0,00 

 

694,30 

20.  85 395  
Projekt „Wyjdź z domu zainwestuj w 

siebie” 
 

 

9010,00 

 

481.023,35 

  

Razem:  
 

 

913.244,75 

 

15.607.765,44 

   Źródło : opracowanie własne  
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V. REALIZACJA ZADAŃ  

5.1 Pomoc społeczna  

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej udziela pomocy na podstawie decyzji 

administracyjnych,  w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. W 2018 roku wydano 369 

decyzji  z zakresu świadczeń  pomocy społecznej.  

Na dzień 31.12.2018 roku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 463 

osoby  w 166 rodzinach.  

Najczęstszym powodem przyznawania świadczeń były: niepełnosprawność, ubóstwo, 

bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz  długotrwała lub ciężka choroba.  

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę udzielonych form pomocy oraz kwoty wypłaconych 

świadczeń.  

Tabela nr 3 Świadczenia udzielone w ramach pomocy społecznej 

 

Forma pomocy 

 

Liczba osób , którym 

przyznano świadczenia 

 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

 

Zadania własne gminy 

Zasiłki stałe 27 127.328,00 

Zasiłki okresowe 21 15.635,29 

Dożywianie ogółem 

Dotacja  

Własne  

Dożywianie dzieci w szkołach  

Zasiłki celowe na dożywianie  

 

181 

 

105 

31 

82.661,28 
66.129,03 
16.532,25 
47.871,15 
27 100,00 

 

Usługi opiekuńcze 21 137.302,64 

Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia 

losowego 

3 6.500,00 

Inne zasiłki celowe w naturze i 

ogółem 

47 24.685,94 

Odpłatność za pobyt w domu 

pomocy społecznej ( 3 osoby, w 

tym małoletni) 

3 120.327,12 

 

Zadania zlecone gminie 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 80.048,00 

Wynagrodzenie opiekuna 

prawnego 

5 17.072,00 

Prowadzenie ośrodka wsparcia   570.061,00 

Źródło : opracowanie własne 
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5.2 Świadczenia rodzinne   
 

W roku sprawozdawczym 2018 wydano 1368 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystało 3014  

osób.  

Poniższa tabela nr 4. obrazuje poniesione wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych. 

Tabela nr 4. Wydatki poniesione w 2017 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ich ilość 

 
Świadczenie 

 

 
Liczba Świadczeń 

 
Kwota wypłacanych 

świadczeń 

 
Zasiłek rodzinny wraz dodatkami 
 

  

Zasiłek rodzinny 14.412 1.621.269,59 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 78 68.340,90 

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

498 186.662,92 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka 

173 35.702,42 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego  

975 101.094.49 

Dodatek z tytułu wychowanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

2781 253.671,33 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 1549 6.042,48 

Na pokrycie wydatków związanych z 
zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły (pobyt internat, 
bursa itp.). 

12 1.356,00 

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

1517 99.629,06 

 
Świadczenia opiekuńcze 
 

  

Zasiłek pielęgnacyjny  2947 466.196,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 633 933.315,00 

Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby 
pobierające świadczenie pielęgnacyjne  

 
418 

 
158.702,00 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobierające świadczenie pielęgnacyjne 

108 14.284,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 64 34.280,00 

Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby 
pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy  

64 8.276,00 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 12 580,00 
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pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

Zasiłek dla opiekuna na podstawie art.2 ust.2 pkt 
1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów  
 

 
12 

 
6.440,00 

Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane 
za osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna  

12 1.772,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka 

102 102.000,00 

Świadczenie rodzicielskie 350 327.437,00 

„Za życiem” 2 8.000,00 

Razem do wypłaty :                                                                          26.719 4.505.051,17 

 Źródło : opracowanie własne 

 

 

5.3 Świadczenie wychowawcze    

             

W roku 2018  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  wydał  998 decyzji dot. świadczenia 

wychowawczego - 500 +.  

 

Tabela 5 : Wypłata świadczenia wychowawczego 

 Świadczenie wychowawcze  

 

Liczba  świadczeń  Kwota świadczeń  

Świadczenie wychowawcze bez świadczenia na 

pierwsze dziecko  

11 086 5.532.506,40 

Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na 

pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów  

6016 2.996.674,20 

Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na 

pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności  

569 283.637,80 

 

Razem do wypłaty: 

 

17671 

 

8.812.818,40 

 

Źródło : opracowanie własne 

 

5.4 Fundusz alimentacyjny 

 

 Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na 

podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowanymi z budżetu państwa. W roku 

sprawozdawczym wydano 23 decyzje dotyczących FA.  

Tabela nr 6 obrazuje wydatki i ilość świadczeń. 

Tabela nr 6.  Wydatki i ilość świadczeń 

Świadczenie Liczba świadczeń Kwota wypłacanych 
świadczeń 

Fundusz alimentacyjny   

Świadczenia z funduszu  
alimentacyjnego 

 
282 

 
98.575,00 

Źródło : opracowanie własne 



11 
 

Dłużnicy alimentacyjni 

 

 Na dzień 31 grudnia 2018 r na terenie Gminy Chmielno  zamieszkiwało 17 dłużników 

wobec, których prowadzone były odpowiednie  działania.  

Kwoty zwrócone w 2018 roku przez dłużników wyniosły: 

 27.348,56 zł - z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: 

przekazane do budżetu państwa  18.533,60 zł  przekazane na dochody własne gminy 

wierzyciela 8.814,96 zł.   

 

5.5  Świadczenie „Dobry Start” 

Świadczenie „Dobry Start” było  realizowane po raz pierwszy w roku 2018. W związku z jego 

realizacją wydano 772 informacje i decyzje. Decyzje wdawano tylko w sytuacji odmowy 

przyznania świadczenia, zaś w przypadku rozpatrzenia wniosku, pozytywnie zostały klientom 

przekazywane informacje  droga emaliową.  

Wypłacono 1256 świadczeń „Dobry Start”  na kwotę 376.800,00 zł. 

 

5.6 Gminny Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2017 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminną Komisją Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych realizował zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  

Tabela nr 4 przedstawia rozliczenie finansowe ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu.  

Tabela nr 7 : Rozliczenie finansowe środków pochodzących z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

 
Zadanie 

 

 
Kwota w zł 

 
Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Graczu 

 
30.000,00 

 
Dofinansowanie Ośrodka Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie  

 
2.000,00 

 
Wynagrodzenia członków komisji 

 
6.541,00 

 
Opłaty za opinie lekarzy biegłych i opłaty od wniosków o leczenie, 
opłata sądowa 

 
7.237,10 

 
Programy profilaktyczne, spektakle, reklama GKRPA 

 
15.399,71 

Dożywanie na świetlicach środowiskowych 
Dzierżawa pomieszczeń świetlicy  

928,52 
4500,00 

 
Szkolenia kadry 

 
4.308,00 

Pozostałe koszty min.: energia, ogrzewanie materiały, wysyłka 
korespondencji, przygotowanie archiwum 

 
7.004,43 

Źródło : opracowanie własne 

5.7 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016  
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Tabela nr 8: Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

 
Zadanie 

 

 
Kwota 

 
Dofinansowanie punktu konsultacyjnego CIK w 
Kartuzach  

 
1127,,00 

 
Warsztaty profilaktyczne  

 
600,00 

 
Źródło : opracowanie własne 

 

 

VI.  INNE ZADANIA: 

 

1. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar na lata 2014 -2019 

W roku 2018 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie odbyły się   4 

posiedzenia  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  100  spotkań  grup roboczych.  

Odnotowano 11 przypadków podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, łącznie 

prowadzone są  24 procedury Niebieskiej Karty. 

W ramach programu opłacono szkolenia dla członków GZI  w łącznej kwocie 600,00 zł . 

 

2. Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

 Ustawa z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada 

na gminy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych. Ustawa wskazuje, że pracę z rodziną organizuje 

ustawa lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania oraz że 

wyznaczonym podmiotem może być ośrodek. W naszej gminie zadania wynikające z 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane są przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie.  

 Do zadań gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Gmina 

wspólnie z powiatem ponosi koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. W roku 2017 

Gmina Chmielno  dofinansowała koszt pobytu 1 dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej 

i 1 dziecka w placówce. Wydatki na te formę pomocy wyniosły 20.110,11 zł.  

 Innym zadaniem realizowanym w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej jest zatrudnienie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta jest ułatwić 

rodzinom wypełnianie ról społecznych, tak aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej 

stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach 
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lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą rolą asystenta 

będzie działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Rola asystenta 

rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone 

wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej 

sprawności, podnoszenie ich samooceny, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych 

czynności składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania 

asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny tj. 

rodziców, dzieci. Należy podkreślić, że asystent rodziny nie przejmuje działań za 

rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków, jak również w 

podjętych działaniach, pokazuje jakie efekty przynosi ich praca oraz ukierunkowuje te 

działania w taki sposób, aby przynosiły zamierzone efekty. Asystent towarzyszył 

rodzinom z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z 

wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności 

lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem wsparcia było podniesienie 

umiejętności opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców, umiejętności dot. 

prowadzenia gospodarstwa domowego oraz  radzenia z sytuacjami dnia codziennego.  

W roku 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie zatrudniony było  

dwóch asystentów  rodziny na umowę o pracę i wspierał swoimi działaniami 12 rodzin. 

Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem wynosiła 0.  

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 78.459,83 zł, w tym z 

budżetu gminy – 44.321,68 zł, z dotacji – 34.138,15 zł. 

 W strukturach Ośrodka działają punkty terenowe świetlic środowiskowych. W roku 2018 

zajęcia w ramach świetlicy odbywały się w Miechucinie (1 raz w tygodniu), W 2018  roku  

łącznie do placówki uczęszczało 14 dzieci.  

 

1. Realizacja projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie” 

        W 2018 roku GOPS  kontynuował  realizację projektu „Wyjdź  z domu – zainwestuj w 

siebie”,  realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, 

działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa. 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia beneficjentów poprzez poprawę dostępu do usług 

reintegracji zawodowej i społecznej oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej w 

Garczu.   

      Od początku realizacji projektu tj. od dnia 4.04.2016 roku do dnia 31.12.2018 roku, udział 

wzięło 90 beneficjentów ( w tym 22 osoby niepełnosprawne ).  Projekt  ukończyło 56 

beneficjentów. Zatrudnienie podjęło 28 osób, natomiast  22 osoby  zarejestrowały się w  

Powiatowym Urzędzie Pracy jako  poszukujące  pracy, zaś  35 beneficjentów projektu  

podwyższyło swoje kwalifikacje. W projekcie osiągnięto wartość wskaźnika 178,5%.  
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           Całkowita wartość projektu „Wyjdź  z domu – zainwestuj w siebie”, realizowanego od 

1.01.2016 do 31.12.2018 roku w planie wynosiła 1 136.377,38 zł, dofinasowanie ze środków 

unijnych w wys.85%.  Wykonanie całości projektu  - na kwotę 1.000.748,69 zł, dofinasowanie 

na kwotę 850.636,39 zł, wkład własny do projektu wynosił 150.112,30.  

W listopadzie rozpoczęto realizację projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie II” , który 

jest kontynuacją w/w projektu. Czas trwania projektu 31.10.2018r do 30.06.2020r.  

Wartość projektu wynosi 479.995,08 zł, dofinasowanie wynosi 407.995,82 zł.,  zaś wkład własny 

71.999,26 zł. W 2018r zrealizowano projekt na kwotę 10.550,00 zł. 

W ramach reintegracji społecznej w w/w projekcie  przewidziane są warsztaty psychologiczne, 

warsztaty z terapeutą zajęciowym, trenerem umiejętności psychospołecznych, warsztaty 

kreowania własnego wizerunku, indywidualne poradnictwo prawne, warsztaty kompetencji 

opiekuńczo wychowawczych oraz wsparcie zdrowotne psychotraumatologa i oraz terapeuty 

TSR. W ramach reintegracji zawodowej zaplanowano warsztaty z doradcą zawodowym, 

szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności, indywidualne kursy zawodowe dające 

kwalifikacje do wykonywania zawodu oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy.  

 

2. Realizacja projektów powiatowych 

 

Realizacja dwóch projektów partnerskich z Powiatem Kartuskim w ramach mechanizmu ZIT : 

„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu Kartuskiego dotkniętych i 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” oraz „Rozwój usług społecznych na 

terenie Powiatu Kartuskiego”.  

W 2018r. zrealizowano projekty na kwotę 98.864,15 zł ( wkład własny wyniósł 9.010,00 zł.).   

 

 

3. Realizacja projektu w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 

życiem” 

W ramach projektu Gmina Chmielno  przeprowadziła  remont i adaptację pomieszczenia po 

GOZ   w Miechucinie.  Całość projektu wyniosłą 48.000,00 zł. Uzyskano dofinasowanie w wys. 

22.500,00 zł. ( w tym kwota 12.500,00 zł na remont, a kwota 10.000,00 zł na wyposażenie. 

Wkład własny do projektu  wyniósł 25.669,09 zł. 

 

4. Realizacja projektu w ramach Programu Wieloletnigo Senior + na lata 2015-2020 w 

module I „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” 
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Na w/w zadanie zrealizowane w Świetlicy Wiejskiej w Garczu otrzymano dofinasowanie z 

MRPiPS. Całkowity koszt stanowił kwotę 31.250,00 zł , zaś wkład własny wyniósł 6.250,00 zł. 

Do Klubu Seniora w Garczu uczęszcza 15 Seniorów z terenu Gminy Chmielno.  

 

5. Dodatki mieszkaniowe  

 

W GOPS w Chmielnie realizowane jest zadanie własne gminy dot. wypłaty dodatków 

mieszkaniowych. Z tej formy wsparcia korzysta 5 osób. W 2018r  wypłacono 31 świadczeń na 

kwotę 6.282,90 zł . 

 

6. Realizacja  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie przystąpił do  Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Pomocą żywnościową zostały objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, 

spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie 

przekracza 200% kryterium dochodowego  uprawniającego do skorzystania z pomocy 

społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie. 

Programem zostało objętych 300 osób. W 2018 roku wydano około 5632 kg  żywności.  

 

7. Organizacja XVI Jarmarku Folklorystycznego i Przeglądu Dorobku Kulturalnego 

Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej  

 

Dnia 24 maja 2018 odbył się XVII Jarmark Folklorystyczny oraz Przegląd Twórczości 

Kulturalnej ŚDS i DPS pod hasłem: „Tuńce”. Impreza zorganizowana została na hali sportowej, 

w spotkaniu uczestniczyło ponad 400 osób z całego Województwa Pomorskiego.  Dla 

uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji: min. poczęstunek (przygotowany przez 

Regionalne Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych), były  tańce, zabawy integracyjne. 

Opiekunowie i podopieczni placówek, którzy uczestniczyli w spotkaniu  prezentowali prace 

swoich uczestników. 
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8. Cykl spotkań integracyjnych dla seniorów i osób niepełnosprawnych w wieku 

poprodukcyjnym z terenu Gminy Chmielno  

W dniach 12.11.2018, 13.11.2018 oraz 15.11.2018 roku  zorganizowano spotkania dla osób 

niepełnosprawnych oraz seniorów  z terenu gminy Chmielno. W celu włączenia do współpracy 

społeczności lokalnej przeprowadzono trzy spotkania: w Chmielnie, Miechucinie oraz 

Borzestowie. Wszystkie  spotkania rozpoczęły się Mszą Św. Łącznie zaproszono 570 osób, w 

tym 65 osób z niepełnosprawnościami.  Na spotkania przybyło około 230 osób. We współpracy 

z Kołem „Kożyczkowianki” przygotowano ciepły poczęstunek dla wszystkich gości. W czasie 

spotkań przedstawiono występ artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Chmielnie, uczniów Szkoły Podstawowej w Miechucinie i Borzestowie. 

Przestawienia i występy nawiązywały do uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości.  Czas wszystkich spotkań wzbogacony został o występ kabaretowy w 

języku kaszubskim w wyk. dziennikarza z Radia Kaszëbë.    Dla seniorów i osób 

niepełnosprawnych przygotowano i rozdano słodkie upominki, które zakupiono ze środków 

gminy i zebranych od  sponsorów, a także pochodzących z funduszy sołeckich. . Seniorzy 

otrzymali także „Pudełko życia”. Przedstawicielka służby zdrowia – pielęgniarka wygłosiła 

pogadankę na  temat wykorzystania tego pudełka, sposobu użytkowania i przechowywania w 

celu usprawnienia niesienia pomocy w stanach zagrożenia życia.  

 

9. Organizacja Festynu w Garczu 

 

We współpracy z Radą Sołecką w Garczu oraz Centrum Integracji Społecznej w Garczu, tut 

GOPS w okresie letnim,  od kilku lat jest współorganizatorem  festynu rodzinnego.  

 

10. Całoroczna współpraca z instytucjami i min. : PUP, CIS, WTZ,, Policją,  PCPR,  

 

 

11. Realizacja strategii rozwiazywania problemów społecznych Gminy 

Chmielno na lata 2016 -2022 

 

 
- kolorem szarym wskazano obszary wymagające podjęcia działań w kolejnych latach 
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1. CEL STRATEGICZNY:  Skuteczne wspieranie rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
KIERUNKI DZIAŁAŃ WSKAŹNIK I EWALUACJA 

1.Efektywny  

system wsparcia 

dziecka i rodziny   

1.1  Działania na rzecz rozwoju asystentury dla rodzin w 

kryzysie oraz rodzin wspierających. 

 12 rodziny objęto 
wsparciem 
asystenta  rodziny 

  12 kontraktów 
socjalnych  

 1 Akademia dla 
rodziców  

 2 specjalistów 
(psycholog, prawnik) 

 Mediacje 

 Wykład dla rodziców 
na temat  
Fonoholizmu, 

 Zakup materiałów 
edukacyjnych do 
Kampanii „Rodzina 
na TAK” 
 

 
   

1.2 Dynamizacja pracy socjalnej poprzez wykorzystanie 

kontraktu socjalnego. 

1.3 Podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia 

kompetencji wychowawczych rodzin. 

1.4 Rozwój poradnictwa specjalistycznego i wczesnej 

interwencji rodzinnej. 

1.5 Rozwijanie współpracy instytucji i podmiotów 

działających w gminie na rzecz rodzin. 

1.6 Promocja pozytywnych wzorców i modelu 

prawidłowego funkcjonowania rodzin oraz zdrowego stylu 

życia. 

1.7 Wprowadzenie nowych usług . 

2. Poprawa 

infrastruktury 

pomocowej. 

2.1 Tworzenie warunków do powstania budownictwa 

socjalnego w gminie. 

 15 + 3 (Miechucino) 
miejsca w 
mieszkaniach 
chronionych, 

 Utworzenie nowego 
mieszkania 
chronionego w 
Miechucinie 

2.2 Tworzenie mieszkań rotacyjnych dla osób i rodzin 

nieporadnych życiowo, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

2.3 Modernizacja istniejących obiektów. 

2.4 Utworzenie mieszkań chronionych i treningowych dla 

osób niepełnosprawnych. 

3.Organizacja 

czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży 

3.1 organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin 

wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych 

 Dofinansowanie 
jednego  letniego 
obozu dla dzieci i 
młodzieży  

 Działalność  
świetlicy 
środowiskowej  

3.2 Rozwijanie sieci placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży. 

3.3 Utrzymanie dotychczasowych placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlice środowiskowe). 

4. Podnoszenie 

jakości pracy 

5. 1 Ciągły rozwój kompetencji zawodowych pracowników 

GOPS. 

 Łącznie pracownicy 

GOPS odbyli  
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Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej i 

profesjonalizacja 

kadry. 

5.2 Superwizja pracowników ośrodka ( pracowników 

socjalnych asystentów rodzin). 

19 szkoleń 

 superwizje 

 

 Współpraca GOPS z 

NGO przy 

organizacji imprez  

 

5.3 Wzmocnienie współpracy GOPS z innymi instytucjami, 

podmiotami i osobami działającymi w obszarze polityki 

społecznej. 

5.4 Zapewnienie optymalnego poziomu zatrudnienia 

adekwatnego do realizowanych zadań z uwzględnieniem 

specjalistów. 

 

2. CEL STRATEGICZNY: Wspieranie osób bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku 

pracy 

 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WSKAŹNIK 

1. Zwiększenie 

efektywności działań 

na rzecz wspierania 

aktywności 

zawodowej osób 

bezrobotnych, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

kobiet i osób 

młodych 

1.1 Rozwijanie kompetencji społecznych osób 

bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem poprzez 

pracę socjalną w oparciu o kontrakt w Centrum 

Integracji Społecznej. 

 22 zawarte kontrakty 
socjalne 
 

 3 projekty 
realizowane w 
ramach aktywnej 
integracji ( w tym dwa 
w partnerstwie) 
 

 Organizacja praktyk 
zawodowych przez 
CIS w ramach 
projektu 

 Dobre praktyki – 
wyjazd do spółdzielni 
socjalnej   

 

1.2 Promocja zatrudnienia w formie prac społecznie 

użytecznych. 

1.3 Działania na rzecz tworzenia miejsc pracy i 

zwiększenie aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

1.4 Wspieranie przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców gminy. 

1.5 Promowanie działań na rzecz zatrudniania przez 

pracodawców ludzi młodych. 
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2. Inicjowanie i 

rozwój 

interdyscyplinarnej, 

partnerskiej 

współpracy 

jednostek 

organizacyjnych 

pomocy społecznej i 

integracji społecznej 

z instytucjami rynku 

pracy 

2.1 Opracowywanie i realizacja projektów służących 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i 

zagrożonych bezrobociem i ich rodzin 

współfinasowanych z funduszy zewnętrznych. 

 1 projekt realizowany 
w partnerstwie  

 30 (22+8)     osób  
biorących udział w 
projektach  

 Wprowadzenie 
innowacyjnych 
rozwiązań w pracy 
min.: trening 
aktywności i 
kreatywności 
( vouchery)  

 

  

2.2  Promowanie i wprowadzanie innowacyjnych 

rozwiązań w pracy z nieaktywnym zawodowo  

klientem pomocy społecznej. 

3.Wspieranie działań 

na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej 

3.1 Inicjowanie partnerskiej współpracy     

międzysektorowej na rzecz ekonomii społecznej. 

3.2 Promocja ekonomii społecznej wśród instytucji 

gminnych, NGO, podmiotów prywatnych jak i 

mieszkańców. 

3.3 Standaryzacja usług otoczenia i podmiotów 

ekonomii społecznej. 

 1 rodzinny wyjazd do 
PES dla 14 osób 
nieaktywnych 
zawodowo 

 Prowadzenie zajęć w 
CIS w Graczu z 
zakresu informacji 
dot. funkcjonowania 
PES  

 Przystąpienie i 
kontynuacja 
współpracy ze  
spółdzielnią osób 
prawnych z Gminą 
Kartuzy 

  

 

3.CEL STRATEGICZNY Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych i ich rodzin w 

    integracji i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 

 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WSKAŹNIK 

1. Lepsza jakość 

życia osób starszych 

1.1 Zwiększanie możliwości uczestnictwa w 

imprezach  kulturalnych, turystycznych i 
 Organizacja jarmarku 

folklorystycznego 
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i niepełnosprawnych rekreacyjnych.  Organizacja  cyklu 
spotkań dla seniorów  

 15 miejsc w 
mieszkaniach 
chronionych 

 Opracowanie 
dokumentacji zgodnie 
ze standaryzacją 

 Wszechstronne 
wsparcie 
środowiskowe:  ŚDS, 
WTZ, GOO  

1.2 Propagowanie i powstanie wolontariatu, w tym 

wolontariatu 50+ 

1.3 Powiększenie bazy i standaryzacja mieszkań 

chronionych 

1.4 Zorganizowanie systemu wsparcia 

środowiskowego 

2. Wysoka aktywność 

społeczna i 

zawodowa osób 

niepełnosprawnych 

2.1 Promocja postaw prowadzenia zdrowego stylu 

życia. 

 Warsztaty w ramach 
programu POPŻ 

2.2 Likwidacja barier architektonicznych 

utrudniających osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwo w życiu społecznym. 

2.3 Budowanie spójnych systemów 

3. Promocja korzyści 

zatrudniania przez 

pracodawców osób 

niepełnosprawnych 

3.1 Zorganizowanie spotkań na temat możliwości 

dofinansowania miejsc pracy. 
 

4.Wsparcie rodziny w 

zapewnieniu opieki 

nad osobami 

starszymi i 

niepełnosprawnymi i 

pozostawienie ich w 

środowisku lokalnym 

4.1 Rozwój usług rehabilitacji leczniczej, w tym 

usług asystenta osób niepełnosprawnych, usług 

opiekuńczych i specjalistycznych. 

 Liczba osób 
pobierających 
świadczenia w ramach 
usług opiekuńczych : 

     łącznie 28 osób   w tym  7 
osób specjalistyczne  w 
miejscu zamieszkania )  

 Projekt przewiduje 
możliwość pokrycia 
kosztów opieki nad osobą 
zależną  

 Wsparcie środowiskowe : 
SDS, CIS, WTZ , GOO, 
usługi opiekuńcze 

 Projekt partnerski z 
powiatem z zakresu usług 
społecznych  

 

4.2 Zorganizowanie systemu wsparcia 

środowiskowego dla osób niepełnosprawnych 

4.3 Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych 

4.4 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych 

zawodowo, które opiekują się niepełnosprawnym 

dzieckiem; 

4.5 Wyjście z izolacji i osamotnienia osób 

nieaktywnych zawodowo, które opiekują się 

niepełnosprawnym dzieckiem. 

5.Stworzenie osobom 

w wieku 

poprodukcyjnym 

warunków do 

aktywnego 

5.1 Utworzenie w gminie Chmielno Klubu Seniora.  Realizacja projektu w 
ramach Senior + . 
Utworzenie i 
działalność Klubu 
Seniora w Garczu 

5.2 Powstanie na terenie gminy, dziennego domu 

pobytu. 
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4. CEL STRATEGICZNY: Działania profilaktyczno – edukacyjne zmierzające do poprawy 

stanu zdrowia mieszkańców gminy Chmielno oraz system przeciwdziałania 

uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem  zagrożonych tymi zjawiskami     dzieci i  

młodzieży. 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WSKAŹNIK 

1.Ochrona i promocja 

zdrowia – działalność 

w zakresie 

profilaktyki 

zdrowotnej 

1.1 Organizowanie okresowych badań 

przesiewowych. 

 

2. Prowadzenie 

działań edukacyjno – 

informacyjnych dla 

dzieci i młodzieży w 

szkołach 

2.1 Promocja zdrowego stylu życia wśród 

młodych  mieszkańców 

Dofinansowanie min. : 
 

 10 programów i projektów 
profilaktycznych 
realizowanych przez 
szkoły (np. dot. AIDS i 
HIV pt.”Plus Minus”, 

 Udział szkół w Kampanii 

2.2  Organizowanie pogadanek i szkoleń 

uczestnictwa w życiu 

społecznym 

5.3 Współpraca z NGO przy organizacji edukacji dla 

dorosłych i jej promocja wśród seniorów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kurs komputerowy 
„Akademia 
Umiejętności” 
organizowany w 
GOK przez ICT od 
kwietnia 2018r 

 

5.4 Promocja różnych form edukacji pozaszkolnej – 

kształcenie ustawiczne, edukacja na odległość itp. 

5.5 Promocja idei działań w zakresie wymiany 

 międzypokoleniowej i integracji osób starszych ze 

środowiskiem lokalnym, m.in. poprzez spotkania z 

młodzieżą, przekazywanie tradycji, wspólne 

śpiewanie, wspólny opłatek, majówki itp.. 

6.Realizacja zadań z 

zakresu rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej osób 

niepełnosprawnych i 

starszych 

6.1 Zapewnienie opieki, rozwijanie psychofizycznych 

sprawności uczestników . 
 Liczba osób 

przebywających w 
ŚDS:  28 

 Liczba osób 
przebywających w 
WTZ: 30 

 Liczba osób 
przebywających w 
GOO: 14-15 

6.2 Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom 

uczestniczącym w zajęciach w WTZ i ŚDS. 

6.3 Zapewnienie opieki osobom przewlekle i 

psychicznie chorym, upośledzonym umysłowo. 

   



22 
 

„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” – diagnoza 
społeczna uczniów, 

 
 

3.Wyrównywanie 

szans edukacyjno-

rozwojowych dzieci i 

młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych 

3.1Wsparcie edukacyjne oraz dofinasowanie zajęć  

dodatkowych i wyrównawczych. 

3.2 zagospodarowanie czasu wolnego. 

 

 Świetlica 
środowiskowa 
14 uczestników świetlic  

4.Monitorowanie sieci 

punktów sprzedaży 

napojów 

alkoholowych, w tym 

przestrzeganie 

zakazu sprzedaży 

nieletnim 

4.1 Zmniejszanie dostępności do alkoholu wśród 

dzieci i młodzieży 

 Szkolenie dla 

sprzedawców napojówo 

alkoholowych 
poprzedzone badaniem 
„Tajemniczy klient”. 

 Społeczna kampania 
skierowana do 
sprzedawców napojów 
alkoholowych  osobom 
poniżej 18 rż. 
„Masz wpływ – wybierz 
marzenia, nie ryzykuj”. 

5.Podejmowanie 

działań 

profilaktyczno-

edukacyjnych na 

rzecz używania 

alkoholu, narkotyków 

i innych substancji 

psychoaktywnych 

przez dzieci , 

młodzież i dorosłych 

5.1 Zwiększenie wiedzy dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

 Programy i projekty 
profilaktyczne w szkołach, 

 Zajęcia dla uczniów org. 
przez KPP  

 Dofinasowanie zajęć z 
żeglarstwa jako elementu 
wychowania i profilaktyki 
przeciwalkoholowej i 
narkomanii dla uczniów 
szkół podstawowych, 
Dofinasowanie zajęć 
sportowych z programem 
profilaktycznym  dla 
uczniów członków Klubu 
Damroka 

 Tydzień profilaktyki i 
promocji zdrowia org. 
przez GOPS pt. „Wakacje 
z uśmiechem” 

 

5.2 Wybieranie zdrowego stylu życia. 

 

5.3 Wspieranie działań na rzecz profilaktyki 

uzależnień, realizacja programów profilaktycznych 

kształtujących postawy i umiejętności społeczne 

ważne dla zdrowia i trzeźwości w środowisku 

rodzinnym i szkolnym. 

6.Zwiekszenie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej dla 

osób uzależnionych 

od alkoholu i innych 

środków psychoakt. 

oraz członków ich 

rodzin. 

6.1 Zwiększenie dostępności do  pomocy   

psychologicznej, 

 96 godz. porad 

psychologa  

 96 godz. porad prawnych  

6.2 Zwiększenie dostępu do  terapii indywidualnej, 

grupowej i rodzinnej, pomoc prawną. 

6.3 Poprawa sytuacji osób korzystających z 

pomocy. 

6.4 Poprawa relacji rodzinnych. 
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5. CEL STRATEGICZNY: Działania zmierzające do wzrostu poczucia bezpieczeństwa 

oraz minimalizowania występowania zjawiska przemocy domowej i jej skutków na 

rzecz mieszkańców gminy Chmielno 

 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WSKAŹNIK 

1. Rozbudowa systemu 

monitoringu 

obiektów i przestrzeni 

publicznych o 

szczególnie wysokim stopniu 

realnego 

zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego 

i/lub zakłócenia porządku 

publicznego 

1.1 Spadek przestępczości 

 Patrole policji  

2. Realizacja działań 

edukacyjnych, 

profilaktycznych i 

prewencyjnych 

zmierzających do ograniczenia 

zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego 

2.1Wzrost świadomości mieszkańców. 

 

 Festyn „Bezpieczne 
Chmielno”  

3. Realizacja Programu 

Wspierania Rodziny dla Gminy 

Chmielno 

 

3.1 Wzrost świadomości mieszkańców 

w zakresie społecznie pożądanego 

modelu rodziny prowadzący do 

zmniejszenia trudności w pełnieniu 

funkcji związanych z opieką, 

wychowaniem i skuteczną ochroną 

dzieci i młodzieży 

 12 rodzin korzystających ze 
wsparcia asystenta rodziny 

 Przeprowadzona 1 
Akademia dla Rodziców   

4.Realizacja Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 

 

 

4.1 Zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy domowej. 

 

 4 posiedzenia GZI 
    100 spotkań grup roboczych 

 11 przypadków podejrzeń 
występowania przemocy 

 Łącznie 24 .prowadzonych 
procedur Niebieskiej Karty  

 24 prowadzone  monitoringi  
w rodzinie  

5.Współpraca 

międzyinstytucjonalna 

prowadząca do zapobiegania 

i powstrzymywania zjawiska 

przemocy 

domowe 

 

5.1 Przeciwdziałanie występowaniu 

zjawiska przemocy domowej. 
 24 rodziny objęte pomocą 

w tym: pracą socjalną, 
poradnictwo 
psychologiczne i prawne, 
asystent rodziny, 

 Szkolenie dla członków 
Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego  i 
Grup Roboczych   

 

5.2 Zwiększenie skuteczności 

podejmowanych interwencji. 

 

5.3 Ograniczenie skutków  

występowania przemocy w rodzinie. 
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6.. Minimalizowanie 

potencjalnych 

przyczyn 

występowania przemocy w 

rodzinie poprzez 

zaspokojenie jej 

podstawowych potrzeb 

6.1 Udzielanie pomocy finansowej, 

rzeczowej, świadczenia rodzinne, 

świadczenie pracy  socjalnej. 

 24 świadczenia pracy 
socjalnej  

7.Realizacja działań 

edukacyjnych, 

profilaktycznych i 

prewencyjnych 

zmierzających do ograniczenia 

występowania zjawiska 

przemocy domowej 

7.1Wzrost świadomości mieszkańców 

 

 

 

 

6. CEL STRATEGICZNY : Wzrost aktywności i odpowiedzialności społecznej 

mieszkańców. 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WSKAŹNIK 

1. Tworzenie 

warunków do 

wspierania 

aktywności 

społecznej 

mieszkańców. 

1.1 Promowanie i wspieranie rozwoju wolontariatu.  Angażowanie 
wolontariuszy w akcje : 
min. w spotkania dla 
seniorów  

 Spotkanie z sołtysami 

 Współpraca z sołtysami w 
zakresie osób 
potrzebujących  

 

1.2 Zwiększenie wsparcia merytorycznego w 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych m. in. dla 

organizacji pozarządowych. 

1.3 Współpraca z Radami Sołeckimi. 

2. Budowanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

społecznej 

mieszkańców. 

2.1 Wspieranie działań integrujących społeczność 

lokalną. 

   

 Angażowanie 
wolontariuszy do pomocy 
przy spotkaniach seniora 

2.2 Promocja dobrych praktyk społecznych i 

obywatelskich. 

2.3 Kształtowanie postaw prospołecznych 

mieszkańców. 

2.4 Podejmowanie działań na rzecz wyłonienia 

miejsc integracji społeczności lokalnej. 

2.5 Wspieranie i promowanie liderów społecznych. 

Opracowanie:  G. Jóskowska 
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 Załącznik  do  
                  sprawozdania   z działalności 

                                                                                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                                                                                             za okres od 1 stycznia do 31  grudnia 2018 r. 

 

 

 

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

w Gminie Chmielno na rok 2019 

 

 Rok 2019 będzie kontynuacją zadań wynikających z ustaw oraz innych działań mających 

wpływ na poprawę sytuacji życiowej mieszkańców gminy Chmielno.  Zamierza się tworzyć dobre 

warunki do pracy i realizować pomysły, które przyczynią się do rozwiązywania problemów 

społecznych i wyzwań, które stoją przed samorządem gminnym. Plany te mają pomóc podnieść 

efektowność planowanego wsparcia. W związku z powyższym zasadne jest realizowanie 

szeregu działań mających na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu problemów 

oraz wsparcie w odzyskaniu samodzielności.  

 

 Wobec powyższego w roku 2019 planuje się realizację takich zadań jak: 

 

I. Realizacja projektów:  

1. Kontynuacja  realizacji projektu i  zadania „Program asystent rodziny i koordynator 

pieczy zastępczej” przy udziale środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej. 

2. Kontynuacja realizacji projektu konkursowego: „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie 

II” .   

3. Realizacja projektów partnerskich z powiatem Kartuskim w ramach mechanizmu ZIT : 

„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu Kartuskiego 

dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” oraz „Rozwój 

usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”. W ramach realizacji zadania 

Gmina Chmielno jest zobowiązana zabezpieczyć wkład własny. 

 

II. Podejmowanie działań umożliwiających utworzenie mieszkania wspomaganego 

dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych w czynnościach niezbędnych w 

życiu codziennym, wymagających całodobowej opieki. 

 

1.   Poprawę standardów lokalowych w placówkach: 

1) Przeprowadzenie standaryzacji Gminnego Ośrodka Opiekuńczego.  

Z dniem 1.03.2019 r. upłynął termin dostosowania warunków pobytu  mieszkańców w 

mieszkaniach chronionych, które zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej 
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mogą być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub 

organizację pożytku publicznego.  Gmina Chmielno mieszkania chronione  prowadzi w 

Gminnym Ośrodku Opiekuńczym w Chmielnie,  w dwóch budynkach położonych przy ul. 

Świętopełka 1 i 1a. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r.  w sprawie 

mieszkań chronionych  w § 6 ust. 1 - 8  określa standardy jakie powinno spełniać 

mieszkanie chronione, zaś § 8 określa termin ich dostosowania.  

Większość mieszkań w GOO obecnie  nie spełnia standardów. Mieszkania 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 czasem nawet trzy osoby. W budynku socjalnym, w 

którym znajdują się publiczne toalety urządzono mieszkania, w których obecnie 

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

 W związku z ogłoszonym konkursem przez MRPiPS  dot. wsparcia finasowego  do 

rozwoju sieci mieszkań chronionych,  Gmina Chmielno  złożyła wniosek  na   działania  

pn.  Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Istnieje realna możliwość 

pozyskania z MRPiPS  zewnętrznych środków finansowych w wys. 70% kosztów na 

adaptację mieszkania na w/w cel. Wytypowano pomieszczenie znajdujące się w 

budynku GOO. Są to toalety publiczne, które po remoncie mogą zostać zaadaptowane 

na osobne mieszkanie z aneksem kuchennym oraz łazienką. Poza tymi 

pomieszczeniami zaplanowano także adaptację pomieszczeń gospodarczych  w 

Zaworach  na 2 mieszkania.   

 W roku ubiegłym powstał pomysł na budowę łącznika pomiędzy dwoma budynkami, w 

którym również można by zaadaptować mieszkanie wspomagane. Istnieje szansa na 

pozyskanie środków na adaptację i wyposażenie ewentualnego mieszkania w łączniku. 

Istnieje także szansa na dofinasowanie w formie bezpłatnych dotacji, które pochodzą  ze 

środków Banku Gospodarki Krajowej i są przeznaczone na wsparcie budownictwa 

socjalnego.  

 

2) Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie.  

 

 Zmiany w ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy określa 

standardy oraz termin niezbędny do ich dostosowania. Z dniem 31.12.2019r mija 

termin wyodrębnienia ŚDS ze struktur GOPS. Następnie dostosowania do standardów 

pomieszczeń i przygotowania pokoju wyciszeń.  
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 W związku z tym niezbędne jest przygotowanie mieszkania dla rodziny, która 

zamieszkuje w budynku, w którym mieści się  siedziba Środowiskowego Domu 

Samopomocy i przekwaterowanie jej w inne miejsce aby zaadaptować te pomieszczenia 

na ŚDS oraz utworzyć dodatkowo mieszkanie chronione treningowe.  

 

III. Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości odpowiadającej potrzebom 

wynikającym z realizacji nałożonych na GOPS zadań, ze szczególnym 

uwzględnieniem środków na świadczenia z pomocy społecznej o charakterze 

obowiązkowym w tym: 

a) na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 

b) na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami wymagającymi tej formy wsparcia 

(w DPS, schronisku), 

c) na asystenturę i pieczę zastępczą, 

 

IV. Utrzymanie dostępności do specjalistycznego wsparcia (głównie 

psychologicznego dla dorosłych i dzieci). 

 

V. Współpraca z PUP w Kartuzach i innymi podmiotami (w tym z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi ) w zakresie aktywizacji bezrobotnych klientów Ośrodka. 

 

VI. Pozyskanie do współpracy działających na terenie gminy lub powiatu instytucji i 

organizacji oraz społeczności lokalnej w celu realizacji zadań szeroko pojętej 

pomocy społecznej. 

 

VII. Zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony i wspierania bezpiecznego rozwoju 

dzieci zagrożonych krzywdzeniem i przemocą. 

 

VIII. Realizacja pracy socjalnej w oparciu o kontrakty i projekty socjalne w tym: 

a) aktywizacja klientów do udziału w projektach socjalnych w zakresie aktywizacji 

społeczno-   zawodowej, 

b) realizacja projektów na rzecz osób starszych, dzieci i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

c) realizacja projektów opartych na zaangażowaniu społeczności lokalnej w tym akcje 

społeczne, 

d) realizacja innych projektów o charakterze profilaktycznym, integracyjnym i 

edukacyjnym. 

IX. Kontynuacja działalności Wolontariatu przy GOPS. 
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X. Dystrybucja żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa FEAD 2014 –2020. 

XI. Realizacja programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” . 

XII. Zaangażowanie pracowników socjalnych w działania gminy: 

a) działania ukierunkowane na zwiększenie  bezpieczeństwa osób starszych poprzez 

szybszy dostęp do służby  zdrowia i innych służb w nagłych sytuacjach ( teleopieka). 

b) działania ukierunkowane na zwiększenie aktywności osób starszych (Klub Seniora).  

XIII. Podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy pracowników, 

bezpieczne warunki pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 

Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej 

1. 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. 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 

roku nakłada na GOPS obowiązek zapewnienia superwizji grupowej i indywidualnej dla 

pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników udzielających pomocy 

psychologicznej. Kontynuacja działań z 2018r.  

 

POTRZEBY FINANSOWE 

 

1. Standaryzacja Gminnego Ośrodka Opiekuńczego  

 

 Wkład własny do projektu z MRPiPS  na adaptację  

3 mieszkań chronionych.                 - 114.000,00 zł 

      

 Etapowa budowa łącznika, który połączy dwa budynki GOO.  

W łączniku zostanie wygospodarowane pomieszczenie 

na mieszkanie i aneks kuchenny (kwota ok.)             - 150.000,00 zł  

     lub  

 Budowa bądź  zakup obiektu z funkcją dziennego  

domu pobytu  dostosowanego do potrzeb osób  

niepełnosprawnych i starych, który może zostać  
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dofinasowany ze środków  BGK (kwota ok.)    -        2.mln zł  

 

2. Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy 

Remont mieszkania dla lokatorów zamieszkałych w  

mieszkaniu przy ŚDS                -    30.000,00 zł 

3. Wkład własny na rok 2018 do dwóch projektów  

                  realizowanych w partnerstwie powiatowym          -  ok.10.000,00 zł 

4. Wkład własny do programu wieloletniego na lata 2015-2020 

„Senior+” (Klub Seniora w Garczu)              -    26.500,00 zł 

(Całkowita wartość  projektu wynosi  42.800 zł.) 

           

 
 

 

DYREKTOR 

 

 Gabriela Jóskowska 


