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WSTĘP 

 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, kierownik ośrodka pomocy 

społecznej składa coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka i przedstawia potrzeby w 

zakresie pomocy społecznej. Ponadto zgodnie art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej sprawozdanie z realizacji zadań i potrzeb dotyczących 

wspierania rodziny należy złożyć do końca marca. Sprawozdanie niniejsze, ze względu na 

komplementarny zakres informacji wynikających ze spełnienia obydwu powołanych 

wyżej obowiązków sprawozdawczych, prezentuje te informacje łącznie. 

Dokument zawiera sprawozdania z realizacji  programów, tj.: Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Stary Lubotyń , Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Ponadto w formie załącznika przedstawiono sprawozdanie z działalności Klubu Senior+  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu działa na podstawie 

Statutu przyjętego uchwałą Nr XXIII/10/05 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 31 

marca 2005r. ze zmianami. 

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności 

na podstawie: 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. 

zm.), 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111  

z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1282), 

 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

685), 

 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2020r. poz. 808 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 

r. poz.218 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), 
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 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348), 

 Ustawa z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 

U. z 2019r. poz. 2407) 

 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu, 

 Regulaminu organizacyjnego. 

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Ciągle niewystarczające środki przeznaczane na pomoc społeczną 

zmuszają do poszukiwania jak najefektywniejszych metod działania na rzecz rodzin i osób 

wymagających wsparcia. Zadaniem naszego ośrodka jest udzielanie takiego wsparcia 

osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję, da szansę zaspokojenia 

podstawowych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych i stworzy 

możliwości rozwoju. Pogłębiające się problemy społeczne wskazują na konieczność 

podejmowania działań w celu aktywizacji i integracji społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, co w rezultacie zmotywuje je do zmiany sytuacji życiowej, 

podniesie kompetencje życiowe oraz przyczyni się do rozwoju poziomu samodzielności 

społecznej i zawodowej. Ich zaniechanie natomiast spowoduje ich dalszą izolację i 

wycofanie się z życia społecznego. 

Poniżej zostały zaprezentowane działania, jakie Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Starym Lubotyniu podejmuje w celu przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i pomocy mieszkańcom naszej gminy. 

 

1. POMOC SPOŁECZNA 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Pomocy tej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 

 ubóstwa, 

 sieroctwa, 
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 bezdomności, 

 bezrobocia, 

 niepełnosprawności, 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

 przemocy w rodzinie, 

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 trudności w integracji cudzoziemców, które otrzymały status uchodźcy, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 alkoholizmu lub narkomanii, 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Celem pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc 

ta powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia oraz 

integracji ze środowiskiem. W przepisach wielokrotnie zawarta jest zasada pomocniczości, 

która wskazuje pierwszeństwo korzystania z własnych zasobów i uprawnień przez osoby 

i rodziny oraz kładzie nacisk na wspieranie a nie bezpośrednie zaspokajanie potrzeb. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, świadczenia dzielą się 

na pieniężne i niepieniężne, a prawo do świadczeń przysługuje: 

 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł. 

 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł. 

 

Do świadczeń pieniężnych należą: 

a) zasiłek stały, 

b) zasiłek okresowy, 

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
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Do świadczeń niepieniężnych należą : 

a) praca socjalna, 

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

c) składki na ubezpieczenie społeczne, 

d) sprawienie pogrzebu, 

e) poradnictwo specjalistyczne, 

f) interwencja kryzysowa, 

g) schronienie, 

h) posiłek, 

i) niezbędne ubranie, 

j) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 

k) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 

l) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 

 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną; 

 prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 
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Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

 opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka; 

 sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej; 

 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia 

losowego; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

 przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

 opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niemieszkającymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem; 

 praca socjalna; 

 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

 dożywianie dzieci; 

 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

 pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; 
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 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

 utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

 

Do zadań własnych gminy należy: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

 przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze; 

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia            

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

 opracowanie i realizacja projektów socjalnych; 

 podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

 współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacja Programu Aktywizacja                                

i  Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 
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Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020r. 

Rozdział Nazwa 
Zadania 

własne 

Zadania 

własne 

dotowane 

Zadania 

zlecone 
Razem 

85202 DPS i Noclegownie 58 707,26 0,00 0,00 58 707,26 

85213 Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne 
0,00 4 305,00 0 4 305,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 25 394,66 12 000,00 0,00 37 394,66 

85216 Zasiłki stałe 0,00 55 866,84 0,00 55 866,84 

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 183 551,24 68 600,00 0,00 252 151,24 

85228 Usługi Opiekuńcze 55 144,68 0,00 12 000,00 67 144,68 

85230 Posiłek w szkole i w domu 8 900,09 13 349,00 0,00 22 249,09 

85295 Klub Senior+ 46 981,80 5 817,47 0,00 52 799,27 

85295 Wspieraj Seniora 2 462,78 9 834,00 0,00 12 296,78 

85501 Świadczenie wychowawcze 14 889,09 0,00 4 348 129,80 4 363 018,89 

85502 Świadczenia rodzinne i Fundusz 

Alimentacyjny 
10 496,75 0,00 2 019 513,83 2 030 010,58 

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 141,58 0,00 141,58 

85504 Asystent rodziny 50 744,24 1 700,00 0,00 52 444,24 

85504 Dobry start 0,00 152 198,77 0,00 152 198,77 

85513 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 
0,00 0,00 12 922,20 12 922,20 

Ogółem 457 272,59 323 812,66 6 392 565,83 7 173 651,08 

 

Zasiłek stały 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeśli jej dochód, jak również 

dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego. Osobie otrzymującej zasiłek stały 

opłaca się składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Pomocą w formie  zasiłku stałego objęto 11 rodzin na 

kwotę 55 866,84 zł; składkę zdrowotną opłacano za 8 osób na kwotę 4 305,00 zł.  

 

Zasiłek okresowy 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ustawa o pomocy społecznej szczegółowo 

określa wysokość zasiłków okresowych. Kwota zasiłku okresowego stanowi różnicę między 

kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem, z tym że zasiłek nie może być niższy od 50 % 

tej różnicy, jednak nie mniejszy niż 20,00 zł. Gmina otrzymuje dotację celową tego zadania z 

budżetu państwa. 
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Pomocą w tej formie objętych było 5 rodzin na łączną kwotę 12 000,00 zł, w tym przyznane z 

powodu bezrobocia – 4 rodziny na kwotę 10 247,00 zł; długotrwałej choroby – 1 rodzina na kwotę   

1 753,00 zł 

 

Zasiłek celowy 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Może 

on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, 

żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 

remontów i napraw sprzętu użytku domowego, a także kosztów pogrzebu. Potrzeby w tym 

zakresie są bardzo duże, jednak z uwagi na ograniczoną ilość środków i dużą liczbę osób 

ubiegających się o to świadczenie zasiłek celowy jest przyznawany w różnych wysokościach w 

zależności od sytuacji rodzin. 

Zasiłki celowe udzielane były udzielone 38 rodzinom na łączną kwotę  25 394,66 zł, z czego  w 

formie rzeczowej  - 18 948,66 zł (zaspokojenie potrzeb w zakresie opału – 12 787,00 zł; zakup żywności 

– 2 812,62 zł; opłata za przyłącze wodno-kanalizacyjne –   1 000 zł, paczki żywnościowe – 2 055,03;  inne 

–294,01  zł ) i formie finansowej – 6 446,00 zł. 

 

Usługi opiekuńcze 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych 

świadczonych w miejscu zamieszkania. Zakres usług musi być dostosowany do indywidualnych 

potrzeb osoby, obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem. Pomoc przyznawana jest nieodpłatnie osobom samotnym posiadającym dochód 

do 701,00zł netto, osoby w rodzinie do 528,00zł netto na osobę.  

W 2020 usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz 3 osób przez opiekunkę domową zatrudnioną w 

GOPS. Usługi te polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opiece 

higienicznej i pielęgnacyjnej.  Usługi świadczono u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, 

wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić pomocy. Koszt stanowił 

55 144,68 zł. 
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy 

również organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Gmina jest obowiązana do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej, po otrzymaniu środków finansowych na ten cel.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w 2020r. realizowane były na 

rzecz jednego dziecka – koszt zadania 12 000,00 zł. 

 

Domy Pomocy Społecznej i Noclegownie 

 W 2020r. do Domów Pomocy Społecznej skierowano 2 osoby – koszt zadania wyniósł  57 662,86 zł. 

W 2020r. w noclegowni przebywała 1 osoba (w okresie od stycznia do lutego). Wydatki na to zadanie 

wyniosły  1044,40  zł.   

 

 

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”. 

Kontynuacją realizowanej w poprzednich latach pomocy państwa w dożywianiu jest 

Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października  2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie 

pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  

Program zakłada zapewnienie dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły 

podstawowej lub ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach 

wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych. Beneficjentami programu są osoby i rodziny, których dochód na osobę w 

rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego zgodnie z art. 8 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.  

 Na realizację powyższego programu w 2020r. przeznaczono ogółem  22 249,09 zł, z czego środki własne 

gminy wynosiły 8 900,09 zł,  a dotacja z budżetu państwa wynosiła 13 349,00 zł . 

 Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania poprzez zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w 

szkołach znajdujących się na terenie gminy i poza nią.  

 W ramach realizacji Programu pomocą w formie gorącego posiłku  objęto 55  uczniów. 

 W ramach Programu pokryto koszt transportu posiłków do poszczególnych szkół. Koszt stanowił kwotę  
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8 641,00 zł i został pokryty ze środków własnych. 3 rodzinom przyznano zasiłek celowy na zakup 

żywności  w łącznej kwocie 574,00 zł. 

 

Praca socjalna 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pracę socjalną 

świadczy osoba posiadające kwalifikacje pracownika socjalnego. Należy podkreślić szczególną 

rolę tego zawodu, jako zawodu zaufania społecznego, pracownik socjalny ma dostęp do 

szczególnie chronionych danych osobowych. Udziela on pomocy w przezwyciężaniu 

różnorodnych problemów ludzkich, co wymaga dużego zaangażowania oraz odpowiedzialności. 

Obok osób i rodzin praca socjalna kierowana jest do społeczności lokalnej. Podstawowe metody, 

którymi posługuje się pracownik socjalny to praca z indywidualnym przypadkiem. Wśród 

technik wykorzystuje się poradnictwo, mediację, informacje, interwencje i wspomagane 

kontakty interpersonalne, w tym kontrakt socjalny. Należy przy tym zachować godność osoby i 

jej prawo do samostanowienia. Praca socjalna jest znaczącą formą świadczenia niepieniężnego 

udziela się jej bez względu na posiadany dochód. Bardzo ważnym zadaniem pracownika 

socjalnego w ramach pracy socjalnej jest współpraca z innymi specjalistami, organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i wykluczeniu 

społecznemu. Jednym z wielu celów o podstawowym znaczeniu jest: ułatwianie włączania 

marginalizowanych, społecznie wykluczonych, słabych i zagrożonych grup ludzi do życia w 

społeczności lokalnej. 

 

Praca socjalna jest realizowana przez: 

 poradnictwo rozumiane, jako udzielanie porad, wskazówek informacji dotyczących 

problemu osoby zwracającej się o pomoc do pracownika socjalnego 

 informowanie rozumiane, jako przekazywanie przez pracownika socjalnego osobie 

zainteresowanej użytecznych informacji o zasadach, kryteriach i możliwościach uzyskania 

pomocy w różnych jej postaciach 

 interwencja mająca na celu przyspieszenie załatwienia określonej sprawy, nadania jej 

biegu pomyślnego dla osoby, na rzecz, której pracownik socjalny podejmuje interwencję. 

W 2020r. pracą socjalną objęto 44 rodziny. 
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Program Wspieraj Seniora 

Gmina Stary Lubotyń wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu 

przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” 

Celem programu było zapewnienie usług wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy                     

w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie, np. 

poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.  Z programu              

w 2020 roku skorzystało 15 osób w wieku powyżej 70 lat oraz 5 osób w wieku do 70 lat 

W szczególnych przypadkach pomoc była udzielana 5 osobom poniżej 70 roku życia, 

przede wszystkim ze względu na zły stan zdrowia oraz sytuację rodzinną i społeczną osoby. 

Udzielanie wsparcia polegało na dostarczaniu leków, artykułów żywnościowych                                    

i załatwieniu spraw urzędowych. Wzrost zainteresowania  programem zaobserwowano w okresie 

przedświątecznym Bożego Narodzenia. Program spełnił oczekiwania seniorów, którzy 

pozytywnie oceniają jego założenia i w przypadku utrzymującej się sytuacji epidemii liczą na 

jego kontynuację. 

 Pracownicy ośrodka starali się dotrzeć do jak największej liczby osób wymagających 

wsparcia poprzez akcję informacyjno-promocyjną (informacje telefoniczne, za pośrednictwem 

sołtysów, listonoszy). Program zakładał zgłoszenia osób potrzebujących za pośrednictwem 

ogólnopolskiej infolinii, niemniej mieszkańcy gminy kontaktowali się bezpośrednio  z tutejszym 

Ośrodkiem. Następnie pracownicy weryfikowali zgłoszenia i ustalali usługi wsparcia. 

Na realizację programu ogółem wydatkowano kwotę 12 296,78 zł, z tego środki z funduszu 

przeciwdziałania Covid-19 wyniosły 9 834,00 zł 
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2. ŚWIADCZENIA RODZINNE. 

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przewiduje dwa kryteria 

dochodowe i dokonuje podziału świadczeń rodzinnych. 

 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

 Świadczenie rodzicielskie 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 674 zł na osobę lub 764 

zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Do zasiłku rodzinnego przysługują 

dodatki z tytułu: 

 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany jednorazowo w wysokości 1000 zł, 

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

wysokości 400 zł miesięcznie, 

 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek przysługuje w wysokości 193,00 

zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku 

dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi 273 zł, nie więcej jednak niż 546 zł. 

 Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, przysługuje w wysokości 

95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, 

 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek przysługuje 

miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; oraz 110 zł na 

dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, 

 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek przysługuje raz w roku, w wysokości 

100 zł na dziecko, 

 Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dodatek 

przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki od września do czerwca 
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następnego roku kalendarzowego tj. 69 zł miesięcznie na dojazdy do szkoły, 113 zł miesięcznie 

na zamieszkanie. 

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, prawo do 

świadczeń rodzinnych przysługuje: 

 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

 opiekunowi faktycznemu dziecka; 

 osobie uczącej się. 

Zasiłki rodzinne przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, lub nauki w szkole, 

jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę 

w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Ponadto ustawa reguluje kwestie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. 

„becikowe”, przysługującą, na każde żywo urodzone dziecko. O świadczenie może ubiegać się 

matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Jednorazowego dodatku z 

tytułu urodzenia dziecka nie należy mylić z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, 

czyli tzw. becikowym. Wynosi ona 1000 zł, a kryterium dochodowe jest dużo wyższe: 1922 zł 

netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Liczba osób w rodzinie musi uwzględniać noworodka. 

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy, od dnia narodzin się dziecka, a 

w przypadku, gdy wniosek dot. dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka 

przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia, którąś z w/w form albo 

przysposobienia dziecka nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 

Świadczenia opiekuńcze 

Kolejną grupą świadczeń rodzinnych są świadczenia opiekuńcze: 

1. Zasiłek pielęgnacyjny (przyznawane niezależnie od dochodu), 

2. Świadczenie pielęgnacyjne (przyznawane niezależnie od dochodu), 

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy (przyznawany zależnie od spełnienia kryterium dochodowego). 

 Zasiłek pielęgnacyjny (przyznawany niezależnie od dochodu), wypłacany jest do 16 roku 

życia, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Natomiast powyżej 

16 roku życia zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie legitymującej się orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 
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rokiem życia lub gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobie powyżej 75 roku życia, jeśli nie jest 

uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego – aktualnie zasiłek wynosi 215,84 zł miesięcznie. 

 Świadczenie pielęgnacyjne (przyznawane niezależnie od dochodu), przyznawane jest z 

tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej matce albo ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu 

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

osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 

edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby 

wymagającej opieki powstała nie później niż do końca 18. roku życia lub w trakcie nauki 

w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

Świadczenie pielęgnacyjne docelowo ma równać się kwotowo płacy minimalnej, w 2020r. 

świadczenie wynosiło 1830,00zł. 

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 21.10.2014r. w sprawie o sygn. akt. K 38/13 (opubl. 

Dz. U. z 2014r. poz. 1443)  orzekł, że art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, 

w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą 

niepełnosprawną  po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na 

moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z zasadą równości o której mowa w art. 32 

ust. 1 Konstytucji RP.  Stosując powyższą wykładnię Samorządowe Kolegium Odwoławcze                       

w Ostrołęce ustala prawo do  świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na moment powstania 

niepełnosprawności, jeżeli są spełnione pozostałe ustawowe warunki otrzymania świadczenia. 

W 2020r. 8  osób   otrzymało świadczenie pielęgnacyjne po odwołaniu do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce na kwotę 71 370,00 zł. W 11 sprawach toczyło się 

postępowanie o przyznanie prawa do przedmiotowego świadczenia.  

 Specjalny zasiłek opiekuńczy (przyznawany zależnie od spełnienia kryterium 

dochodowego)przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 

lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 

małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z 



 

 

17  

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w 

procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 

kwoty 764,00zł. 

W przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 

wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę 

do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 

najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, 

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 

zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym 

specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

 

Świadczenie rodzicielskie 

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 

 matce albo ojcu dziecka, 

 opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o 

odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 

 rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia 

opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku 

życia; 

 osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o 

odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. 
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Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 

 skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po 

wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia 

urodzenia dziecka; 

 śmierci matki dziecka; 

 porzucenia dziecka przez matkę. 

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 

 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 

 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 

 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 

 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. W przypadku 

urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym 

mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla 

bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje 

jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą 

pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych. 
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Tabela 2. Świadczeniobiorcy i wydatki na świadczenia rodzinne w 2020r. 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

1. Zasiłek rodzinny 5 162 608 465 

2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 2 683 278 935 

2.1 Urodzenia dziecka 17 17 000 

2.2 
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
69 26 830 

2.3 Samotnego wychowania dziecka 59 12 107 

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  191 20 750 

2.4.1 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

do 5 roku życia 
13 1 170 

2.4.2 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

powyżej 5 roku życia 
178 19 580 

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego  309 30 900 

2.6 
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania: 
907 63 903 

2.6.1 
Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 
30 3 390 

2.6.2 
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 
877 60 513 

2.7 Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 131 107 445 

3 Zasiłki rodzinne z dodatkami (poz. 1+2) 7 845 887 400 

4 Zasiłki pielęgnacyjne 1 149 247 968 

5 Świadczenia pielęgnacyjne 227 415 163 

6 Specjalny zasiłek opiekuńczy 203 123 140 

7 Zasiłek dla opiekuna 36 22 320 

8 Świadczenia opiekuńcze (poz. 4+5+6+7) 1 615 808 591 

9 Razem świadczenia (poz. 3+8) 9 460 1 695 991 

10 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 37 37 000 

11 Świadczenia rodzicielskie 86 80 489 

12 Ogółem  9 583 1 813 480 
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01.01.2016r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która 

wprowadziła zasadę „złotówka za złotówkę”. Nowelizacja ta zakłada, że w przypadku gdy 

rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z 

niepełnosprawnym dzieckiem), nie traci prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu 

zmian świadczenia nie są odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze 

wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń 

przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1 zł.  

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, 

samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza 

miejscem zamieszkania. Świadczenia  są wypłacane, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu 

mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie jest niższa niż 20 zł. 

 

 

Tabela nr 3. Świadczeniobiorcy   i  wydatki   na  świadczenia  rodzinne  ustalone na podstawie  art. 5    

                   ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (mechanizm „złotówka za złotówkę”)w 2020r. 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

1. Zasiłek rodzinny 137 11 494,24 

2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 182 4 565,67 

2.1 Urodzenia dziecka 1 48,78 

2.2 
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
2 67,20 

2.3 Samotnego wychowania dziecka 6 530,10 

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  2 30,96 

2.4.1 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

do 5 roku życia 
0 0,00 

2.4.2 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

powyżej 5 roku życia 
2 30,96 

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego  112 649,74 
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2.6 
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania: 
32 1 353,12 

2.6.1 
Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 
10 525,14 

2.6.2 
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 
22 827,98 

2.7 Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 27 1 885,77 

3 Zasiłki rodzinne z dodatkami (poz. 1+2) 319 16 059,91 

 

 

 

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w 

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. 

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia 

kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku, której w 

okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i 

bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 

alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 

 braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

 braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą. 



 

 

22  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez 

nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 

przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bezterminowo. 

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości 

zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika 

sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana 

wysokości zasądzonych alimentów. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

 została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy 

zastępczej; 

 zawarła związek małżeński. 

W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia z FA  dla 7 rodzin – 9 dzieci 

na ogólną kwotę 58 030,00 zł.  Przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 467,98 zł. W 2020r. 

GOPS otrzymał kwotę   20 026,13 zł tytułem ściągniętych przez komornika należności od 

dłużników alimentacyjnych. 

  

 

4. USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU 

DZIECI 

 

W dniu 1 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie 

ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U.                     

z 2019r. poz. 924) zgodnie z którą świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci 

do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Przyznanie prawa do 

świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego 

rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. 

Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia 

wychowawczego nastąpiło zdecydowane skrócenie wniosku. Pracownicy gminni nie są już 

obciążeni koniecznością ustalania dochodów rodziny ubiegającej się o wsparcie zarówno                      

w momencie startu okresu świadczeniowego jak i w jego trakcie. Rezygnacja z kryterium 
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dochodowego oznacza również, że znacznemu zmniejszeniu ulegnie zakres przekazywanych 

przez samorządy sprawozdań z realizacji ustawy.  

Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, na wzór bardzo dobrze przyjętego 

rozwiązania w programie „Dobry start”, wnioskodawcy  otrzymują automatycznie generowaną 

i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub                             

w przypadku braku poczty elektronicznej informację odbiera się osobiście. Nieodebranie 

informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego 

świadczenia. 

Wprowadzone zmiany przewidują od 2021 r. znaczące przesunięcie momentu składania 

wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty),                     

jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na czerwiec – 

maj). W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze składanych od 1 lipca 2019r., 

prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na szczególny, wydłużony okres, który 

potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r. Zaś 

od 2021 r., będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 

czerwca do 31 maja następnego roku. 

Z programu w 2020r. skorzystało 390 rodzin – 770 dzieci.  Ogółem koszt programu 

wyniósł 4 363 018,00 zł,  z czego na wypłaty  świadczeń przeznaczono 4 311 377,80  zł. 

 

 

5. RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START” 

 

W 2020r. świadczenie „Dobry start” zostało zrealizowane zgodnie z  Rządowym 

programem „Dobry start”  wprowadzonym 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady 

Ministrów z  dnia 30 maja 2018 r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start”.  Świadczenie „Dobry Start” wynosi 300 zł i przysługuje raz w roku na 

rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące 

się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje 

na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania 

przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.  Jest to wsparcie dla rodzin niezależne 

od posiadanego dochodu. W 2020r. z programu skorzystało 491 dzieci na kwotę 147 300,00 zł. 

Koszty obsługi programu wyniosły 4 898,77 zł. 
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6. KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Od 16 czerwca 2014 r. weszły w życie przepisy prawne, na podstawie których rodziny 

wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uprawnienia 

przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie 

obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Kartę Dużej Rodziny może 

otrzymać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu 

przynajmniej troje dzieci, czyli: 

• ojciec i matka, 

• macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców), 

• dzieci —do ukończenia 18 lat, 

• dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują —do ukończenia nauki, maksymalnie do    

   ukończenia25 lat, 

• dzieci niepełnosprawne —na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.  

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli 

na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta jest przyznawana bezterminowo niezależnie od dochodu w 

rodzinie. 

W 2020 roku: − wpłynęło 14 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny. 

 

7. REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC 

ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

 

Pomoc żywnościowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). 

Do wsparcia uprawnione są osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: 

 spełniają określone przez MRPiPS kryteria kwalifikowalności do statusu osoby 

najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, 

spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

oraz 

 których dochód nie przekracza 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 

zł dla osoby w rodzinie. 



 

 

25  

Aby skorzystać z pomocy należy najpierw zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Starym Lubotyniu w celu uzyskania skierowania, na podstawie którego wydawana będzie 

żywność. W 2020r. z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin. 
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Załącznik nr 1 

 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  

za 2020r. 

 W celu szczególnej ochrony dzieci i dla dobra rodziny w dniu 9 czerwca 2011 r. uchwalona została ustaw 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. 

Ustawa określa: 

1. zasady i formy wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych, 

2. zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich 

wychowanków, 

3. zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4. zasady finansowania wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

5. zadania w zakresie postępowania adopcyjnego. 

 

Do realizacji zadań gminy w zakresie wykonania ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej został upoważniony Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej Zarządzeniem Nr 15/0050/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.  Wójta 

Gminy Stary Lubotyń. 

 Zgodnie z art. 8 ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 

1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

2. wzmocnienie roli i funkcji rodziny; 

3. rozwijanie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny; 

4. podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

5. pomoc w integracji rodziny; 

6. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

7. dążenie do reintegracji rodziny. 

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

Wsparcie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,     z uwzględnieniem zasobów 

własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Działania podjęte w 2020 roku w odniesieniu do zadań własnych gminy wymienionych w art. 176 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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I. Opracowanie i realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

II. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny. 

W 2020 r. zatrudniony był asystent rodziny, który posiadał wymagane kwalifikacje. Ze względu na 

pandemię podnoszenie kwalifikacji następowało poprzez samokształcenie, czytanie artykułów, książek. 

III. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz 

praca z rodziną przezywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez:   

Zapewnienie rodzinie przezywających trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu 

do specjalistycznego poradnictwa. 

Asystent rodziny w 2020roku zatrudniony był na pełen etat i swoją pomocą obejmował łącznie 5 rodzin, 

w których wychowuje się 14 dzieci. Wszystkie rodziny objęte wsparciem przeżywają trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych , ponadto w rodzinach występowały problemy: 

bezrobocia, alkoholizmu, przemocy w rodzinie oraz potrzeba ochrony macierzyństwa.  

 

Prowadzone działania w rodzinach objętych pomocą asystenta 

Udzielenie pomocy rodzinom, w poprawie ich sytuacji życiowej w tym zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego: instruktaż prawidłowego sprzątania mieszkania, 

trening kulinarny, trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie, edukacja w zakresie zachowania 

higieny i gospodarowania budżetem, analizowanie i pilnowanie wydatków rodziny, nabywanie 

umiejętności poruszania się w instytucjach i porządkowanie dokumentacji, pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych. 

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych 

Podczas pracy z rodziną zbierane są informacje o sytuacji materialnej i w razie potrzeby rodziny 

są informowane o możliwych formach wsparcia finansowego. 

 

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych 

W sposób pomagania we wzajemnej komunikacji w relacjach rodzic – dziecko, trening 

psychoedukacyjny , trening asertywności i budowania poczucia własnej wartości, praca nad 

usprawnieniem porozumiewania się w rodzinie. Wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci 

realizowane poprzez informowanie o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy 

psychologicznej oferowanej przez PCPR w Ostrowi Mazowieckiej. 

Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi 

Działania na rzecz reintegracji rodziny, poprawa relacji rodzic dziecko, podtrzymanie i 

zacieśnianie więzi rodzinnych, wdrażanie metod nagradzania i karania (bez stosowania przemocy), 

motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym dziecka, kontakt z kuratorem, 

wychowawcą klasy, poradnianą psychologiczno-pedagogiczną, lekarzem i policją. 

Wspieranie aktywności społecznej rodziny 
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Zachęcanie, motywowanie do czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej,  oraz do 

wspólnego wypoczynku rodziny podczas wakacji i ferii zimowych, aktywnego udziału w wydarzeniach 

szkolnych. 

Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w 

poszukiwaniu , podejmowaniu i utrzymaniu pracy zawodowej. 

W trakcie pracy z rodziną motywowano bezrobotnych rodziców do aktywnego szukania pracy poprzez 

zarejestrowanie i aktywny kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, pomoc przy sporządzaniu dokumentów 

kwalifikacyjnych do pracy oraz nauki zachowania podczas poszukiwania i rozmowy z potencjalnymi 

pracodawcami. Motywowanie do rozwoju w sferze zawodowej i podnoszenia swoich kwalifikacji. 

Udzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych 

Psychoedukacja w pedagogice jest środkiem przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych czy 

tez trudnościach zachowania w kontaktach społecznych. Stosowana z powodzeniem w celach 

edukacyjnych, ze względu na to 1 dzieci było skierowane na taką terapię, którą prowadzi PCPR w Ostrowi 

Mazowieckiej. 

Na terenie gminy jest prowadzona świetlica szkolna, gdzie dzieci mogą uzyskać pomoc w odrabianiu 

lekcji. Celami i głównymi zadaniami świetlicy są: pomoc w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, 

wdrożenie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, możliwość rozwoju 

społeczno- moralnego 

 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci: 

Praca z rodzicami nad motywowaniem dzieci do nauki i tworzeniem im przestrzeni 

umożliwiającej spokojne odrabianie lekcji, omawianie z dziećmi sposobów panowania nad emocjami oraz 

ćwiczeń nad integracją rodzeństwa. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 8 ust. 3 

: „ Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym, udziałem, z uwzględnieniem zasobów 

własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego”. 

W 2020 roku asystent rodziny zakończył współpracę z 1 rodziną  ze względu na osiągnięcie celów 

zawartych w planie pracy. 

Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających. 

W 2020 roku nie realizowaliśmy w/w punktu z uwagi na brak rodzin wspierających. 

Asystent rodziny sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe półroczne i roczne, jest ono 

przekazywane do wojewody w wersji elektronicznej i papierowej. 

GOPS prowadzi na bieżąco monitoring sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem i problemami 

związanymi z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. 

 



 

 

29 

 

Załącznik nr 2 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy  

oraz  ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2020r. 

 

 

Celem funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest rozwiązywanie problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, oparte na 

współpracy profesjonalnych służb i instytucji zajmujących się problemem przemocy, jak też 

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych na terenie gminy 

Stary Lubotyń. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy tworzy grupa specjalistów z 

różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z 

działalności instytucji, które reprezentują , podejmująca współpracę i skoordynowane działania 

mające na celu niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym. 

Zespół działa w oparciu o procedurę Niebieska Karta, która polega na rozpoznaniu 

zaburzeń życia rodzinnego wywołanych stosowaniem przemocy, ułożeniem planu pomocy i 

podjęciem  działań interwencyjnych. 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2020 

wpłynęło 14 Niebieskich Kart. Wszystkie Niebieskie Karty zostały sporządzone przez 

Powiatową Komendę Policji w Ostrowi Mazowieckiej. 

Przewodniczący LZI powołuje grupy robocze, których praca prowadzona jest w 

zależności od zgłaszanych potrzeb i skupia się na rozwiązaniu specyficznych problemów w 

konkretnej rodzinie, na spotkania zapraszane są zarówno osoby doświadczające przemocy w 

rodzinie jak i je stosujące. W roku 2020 odbyło się 77 posiedzeń grup roboczych, których celem 

było m. in. diagnozowanie sytuacji rodziny oraz ustalenie planu pomocy osobom 

doświadczającym przemocy. Ponadto, każdorazowo, w ramach prac grup roboczych 

dokumentowano działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 

ich efekty. 

W spotkaniach grup roboczych brali udział funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi, 

pracownicy socjalni, asystent rodziny, pedagodzy, psycholog. Skład grupy roboczej ustala się w 

zależności od potrzeby w rozpatrywanym, indywidualnym przypadku. Udział w/w osób był 
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bardzo istotny, bowiem obraz problemów w rodzinie poszerzał się, co umożliwiało 

podejmowanie odpowiednich kroków. 

Pomocą w ramach grup roboczych objęto 14 osób, w tym 12 kobiet. 

W 12 przypadkach w rodzinach objętych procedurą NK odnotowano występowanie 

problemu alkoholowego. 

W 5 rodzinach były nieletnie dzieci. 

 

Jednocześnie, na dzień 31 grudnia 2020r. łącznie grupy robocze podjęły decyzję o 

zakończeniu procedury „Niebieska Karta” w tym, z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie oraz 

zrealizowanie indywidualnego planu pomocy w 15 przypadkach, natomiast z uwagi na brak 

zasadności do podejmowania działań wobec rodziny w 3 przypadkach. 

Członkowie grup roboczych w ramach swoich zadań podejmowali takie działania jak: 

 prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji jej stosowania 

 informowanie o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach 

oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

 udzielenie informacji o formach pomocy udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Starym Lubotyniu  i placówkach, instytucjach świadczących pomoc osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie; umożliwienie skorzystania z poradnictwa 

specjalistycznego: psychologicznego i  socjalnego 

 praca socjalna min. celem określenia sytuacji materialno-bytowej i wskazania 

ewentualnych możliwości wsparcia w tym zakresie (np. pomoc finansowa ) 

 złożenie wniosków o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych, 

Grupy robocze podejmowały zadania sprzyjające zmianie sytuacji rodziny, jak chociażby 

wzmacnianie jej zasobów, motywowanie do realizowania przyjętych działań poprzez kierowanie 

do specjalistów, w tym np. terapeutów uzależnień. 

Osoby uwikłane w przemoc domową bądź zagrożone tym zjawiskiem objęte były m.in. takimi 

formami wsparcia jak: 

 praca socjalna - działanie realizowane poprzez: 

 wspieranie w środowisku rodzinnym, zorientowane na rozwiązywanie problemów 

powstających w relacjach międzyludzkich związanych z występowaniem 

przemocy 
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 motywowanie do podejmowania działań zorientowanych na rozwiązywania 

istniejących problemów przemocy dokonującej się w środowisku rodzinnym  

  zajęcia edukacyjne 

 poradnictwo specjalistyczne psychologiczne 

 podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą 

Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet – szybki 

i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań 

zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających się wzajemnie. 
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Załącznik nr 3 

 

Sprawozdanie z działalności „Klubu Senior +”  za 2020r. 

 

  Klub Senior+ usytułowany jest pod adresem Stary Lubotyń 7, 07-303 Stary Lubotyń. 

Oficjalne otwarcie nastąpiło 12.12.2019r.  Adresatami zadnia jest 15 osób z terenu gminy Stary 

Lubotyń nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia, niemniej każdy senior jest w 

Klubie mile widziany. 

Rezultatem realizacji powyższego  zadania publicznego była aktywizacja osób starszych 

korzystających z placówki. W  ramach  realizowanego  zadnia  placówka  oferowała  Seniorom  

następujące usługi: 

 

Socjalne 

Zapewnienie zakupów na wspólne przygotowywanie posiłków podczas warsztatów kulinarnych 

oraz na spotkania towarzyskie. Pomoc w dostępie do służby zdrowia, udzielanie porad w 

załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, udostępnianie komputera z dostępem do Internetu.  
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Edukacyjne 

W ramach wsparcia zapewniono Seniorom cykl spotkań z psychologiem "Jak radzić sobie ze 

stresem w czasie pandemii", które wsparły uczestników z zakresu komunikacji międzyludzkiej, 

rozwiązywania problemów w życiu osobistym, naukę 

radzenia sobie ze stresem, zapamiętywania, 

wzmocnienie samooceny. Spotkanie z kosmetyczką, 

które miało na celu pokazanie piękna kobiety dojrzałej. 

Wizyty lekarza internisty i pielęgniarki, podczas 

których omówiono choroby wieku dojrzałego oraz jak 

ważna jest profilaktyka i dbanie o zdrowie, 

pielęgniarka wykonała pomiar ciśnienia i nauczyła 

Senior obsługi sprzętu medycznego takiego jak 

termometr, ciśnieniomierz, glukometr. Podczas 

spotkań integracyjnych opiekun Klubu organizował 

treningi koncentracji i pamięci poprzez zajęcia 

rozwiązywania krzyżówek., gry planszowe typu: 

szachy, warcaby, chińczyk oraz gry karciane. Seniorzy 

uczestniczyli w zajęciach obsługi komputera, podczas 

których zapoznani zostali z podstawami zasadami 

korzystania z komputera i Internetu, miało to na celu 

przełamanie barier cywilizacyjnych. Podczas spotkań 

organizowano wspólne oglądanie filmów połączone z 

dyskusją na jego temat.  

Dużą część spotkań poświęcono warsztatom kulinarnym i rękodzielniczym, które 

inspirowały seniorów do rozwijania własnych zainteresowań i pasji . Podczas warsztatów 

seniorzy wymieniali się własnymi doświadczeniami, rozwijali zdolności manualne przy pracach 

rękodzielniczych, co pobudzało trening umysłu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na spotkaniu z miłośnikiem pszczelarstwa przekazano seniorom jak ważną rolę odgrywają 

pszczoły w naszym życiu, miało to na celu zaszczepienie w uczestnikach spotkania pasji 

pszczelarstwa.  
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Dzięki porozumieniu z Komendą 

Powiatową Policji w Klubie Seniora 

zorganizowano spotkania z 

Policjantem, podczas których 

przestrzegano Seniorów przed 

wyłudzeniami oraz przedstawiono 

dobre praktyki jak być bezpiecznym. 

 

 

 

 Kulturalno-oświatowe 

Seniorzy mieli możliwość wzięcia udziału we wspólnym wyjeździe integracyjnym na Kabaret 

Skeczów Męczących, który miał rozweselić i zintegrować uczestników Klubu Senior + pomimo 

pandemii.  
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Poza tym Seniorzy licznie wzięli udział w wycieczce na Mazury, podczas której odbył się rejs 

statkiem Ruciane-Nida - Mikołajki. Uczestnicy mieli możliwość podziwiania polskich 

krajobrazów, spędzenia wspólnie czasu, zmiany otoczenia i odpoczynku nad polskimi jeziorami. 
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Aktywności ruchowej i sportowo-rekreacyjnej 

W zakresie pobudzenia aktywności 

ruchowej oraz pracy nad poprawą 

sprawności fizycznej uświadomiono 

Seniorom wagę prowadzenia zdrowego 

stylu życia poprzez zajęcia aerobiku 

"Zdrowy kręgosłup" , ćwiczenia na 

przyrządach w sali ćwiczeń, aktywność 

na świeżym powietrzu, korzystanie z 

siłowni na powietrzu. Do ulubionych 

form zajęć Seniorów należały spotkania 

integracyjne, takie jak: zabawy 

taneczne, biesiady przy grillu, 

spotkania imieninowe i ostatkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywizującymi społecznie 

Formą aktywizującą społecznie seniorów było spotkanie międzypokoleniowe z uczniami Szkoły 

Podstawowej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

Terapia zajęciowa 

Terapia zajęciowa mała za zadanie uaktywnić Seniorów poprzez wykonywanie określonych 

czynności mających również charakter usprawniania psychicznego i fizycznego. 

W ramach terapii zorganizowano zajęcia z psychologiem, muzykoterapia, kulinoterapia, 

warsztaty rękodzielnicze, na których odbyły się zajęcia z: decupage, quilling, origami, 

zdobnictwa i dekoratorstwa, wykonywania kartek okolicznościowych, świątecznych ozdób, 

stroików świątecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzez realizacje zadań osiągnięto zmianę społeczną w postaci aktywizacji, integracji 

oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych. Seniorzy, którzy uczestniczyli w 

zajęciach Klubu Senior+ otrzymali opiekę, wsparcie oraz ciekawą ofertę spędzenia czasu. 

Najważniejsze jest jednak, że osoby starsze są aktywne społecznie, dzięki czemu nie czują się 

samotne, ale potrzebne, a dzięki temu też okazujące wsparcie innym . Od otwarcia Klubu 

Senior+ w Starym Lubotyniu z zajęć skorzystała duża liczba Seniorów. Po zawieszeniu przez 

Wojewodę funkcjonowania placówek wsparcia i ponownym ich otwarciu w zajęciach 

uczestniczyło mniej osób zadeklarowanych, jednak frekwencja pozostawała zadowalająca. 

Resumując program przyniósł założone rezultaty oraz odpowiada na faktyczne potrzeby 

lokalnej społeczności, jego efekty przyczyniają się do poprawy sytuacji osób starszych w 

obszarze edukacji i aktywności. Klub Senior + cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 

Seniorów, co przyczyniło się do rozważania nad powstaniem nowej placówki.  


