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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

MIEJSKO – GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W GOŁAŃCZY ZA 2013 ROK 

 

 

I. RAMY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy   Społecznej w Gołańczy,  na mocy Uchwały  Rady Miasta  

i Gminy Gołańcz rozpoczął działalność  z dniem 26 maja 1990 roku. W 2013 roku Miejsko 

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Gołańczy,  realizował zadania wynikające w 

szczególności z : 

           - ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,  

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych , 

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

- ustawy o dodatkach mieszkaniowych , 

           - ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc                                   

państwa w zakresie dożywiania”, 

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,  

- 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, 

statutu Ośrodka z dnia 12 lutego 2010 r. 

 

 

 II   STAN ZATRUDNIENIA 

 
1. PRACOWNIKÓW MGOPS  (Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW   ŚDS)  NA    

DZIEŃ 31.12.2013 r.  
   

   

Lp.  

   

        Stanowisko pracy  

           

                                Liczba etatów  

1.  kierownik  1 etat  

2.  Główna księgowa  0,5 etatu  

3.  Specjaliści pracy socjalnej  5 etatów  / w tym czterech pracujących w terenie- tzw. 

rejonie pracy socjalnej /  
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4.  Referent d.s. dodatków 

mieszkaniowych  

0,5 etatu  

5.  Starszy referent d.s. świadczeń 

rodzinnych  

1,5 etatu  

6.  Referent w księgowości  0,5 etatu  

7.  Sprzątaczka  0,5 etatu  

   

Liczba pracowników MGOPS (z wyłączeniem pracowników ŚDS)  ogółem – 11 osób – 9,5 etatu / 

1 osoba łączy   stanowiska pracy p.5 i 6/  

 2.  PRACOWNIKÓW  ŚDS NA DZIEŃ 31.12.2013 r.  

   

l.p.   Stanowisko pracy  Liczba etatów  

1. Kierownik 1 

2. Starszy terapeuta 1 

3. Instruktor terapii  2 

4. Terapeuta  ½ 

5. Kierowca 1 

6. Sprzątaczka ¼ 

7. Referent księgowości ½ 

           
 

III  OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY WYNIKAJĄCE Z 

USTAWY O         POMOCY SPOŁECZNEJ 

1.Na podstawie Ustawy o pomocy społecznej, świadczeń z pomocy społecznej  udziela się 

osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:  

ubóstwa, sieroctwa, 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, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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2.Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało w 2013 r. osobom i rodzinom, 

których dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekraczał: 

- dla osoby samotnie gospodarującej  542,00 zł,  

- dla gospodarstw domowych (rodzin) 456,00 zł na osobę w rodzinie  przy jednoczesnym 

wystąpieniu co najmniej jednej z ww. okoliczności. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na 

gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Udzielone świadczenia mają charakter obowiązkowy albo fakultatywny.  Okres na jaki się 

przyznaje świadczenie (np. zasiłek okresowy)  zależy od okoliczności sprawy. 

 

2. Zadania własne gminy /obowiązkowe i fakultatywne- najważniejsze informacje/ 

                  - Do najważniejszych zadań własnych gminy należy udzielanie świadczeń w postaci: 

a. Zasiłku stałego. 

 W 2013 roku tą formą pomocy było objętych 57 świadczeniobiorców, wśród nich 29 osób 

samotnych   

b. Posiłku. 

 Tej formy pomocy udzielano w 2013 r. w ramach programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. Na mocy porozumienia Wojewody z Miastem i Gminą 

Gołańcz całkowita kwota przeznaczona na realizację programu wyniosła 201.400 zł, z tego 

dotacja od Wojewody wyniosła 130.200 zł (64,65 %) a środki gminy Gołańcz 71.200 zł 

(35,35 %). Kryterium dochodowym tej formy pomocy jest dochód netto nie większy niż 

150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,tej formy pomocy mógł udzielić 

także z własnej inicjatywy dyrektor szkoły do której uczęszcza dziecko pod warunkiem, że 

liczba  dzieci dożywianych z tzw. puli dyrektora nie przekroczy 20% ogółu uczniów 

dożywianych na terenie gminy. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy w okresie od stycznia do grudnia 

2013 roku zapewnił posiłek 305 osobom . Z posiłków korzystały następujące osoby: 

- dzieci w wieku do 7 roku życia – 39 osób 

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych – 236 uczniów, 

- osoby starsze, chore, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej – 30 

osób. 

W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci 

posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu 

środowiskowego objęto wsparciem 24 uczniów. 

Posiłki dla uczniów były wydawane w szkołach, do których uczęszczają, natomiast dla osób 

dorosłych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołańczy i Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Wapnie. 

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono również 29 

zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności. Zasiłki celowe i 

pomoc rzeczową przyznano decyzjami 188 osobom z 34 rodzin spełniających kryteria 

określone w programie rządowym. 
 

 

c. Usług opiekuńczych. 

W roku 2013 tą formą pomocy była objęte trzy osoby starsze i samotne. 

 

d. Zasiłku celowego i w naturze. 

W 2013 roku udzielono  świadczeń na łączną kwotę 144.284,70  zł. Najczęstszym 

powodem wnioskowania o pomoc była niemożność zakupienia opału, odzieży, 

żywności w ramach posiadanych przez rodzinę środków finansowych. 

Przyznawano przeciętnie 46 zasiłków celowych miesięcznie.  
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W 2013 roku udzielono pomocy 9 rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzenia 

losowego - pożaru na ogólną kwotę 41.000 zł.  

e. Pomoc udzielana z powodu bezdomności. Z powodu bezdomności udzielano 

pomocy 5 osobom z których trzy przebywały poza terenem gminy.  

f. Pomoc osobom zwalnianym z zakładów karnych. Liczba osób, którym udzielono 

pomocy po opuszczeniu zakładu karnego wyniosła  5 osób samotnych.  

g. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub 

wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Może być prowadzona 

niezależnie od dochodu rodziny.  Prowadzona – także w oparciu o kontrakt 

socjalny, praca socjalna, przyczynia się do zahamowania postaw roszczeniowych 

wśród klientów pomocy społecznej oraz bardziej efektywnej dystrybucji świadczeń 

pieniężnych. Pracownik socjalny wspomaga się innymi specjalistami np. 

prawnikiem, psychologiem, lekarzem. 

h. Poradnictwo prawne. W 2013 roku prawnik udzielił 26  porad prawnych mieszkańcom 

miasta i gminy Gołańcz oraz zapewnił obsługę prawną Ośrodka. 
 
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

 

 Instytucjami z którymi MGOPS w Gołańczy najczęściej współpracuje to : 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, Policja, Szkoły, Sąd, 

ZGKiM, MGKRPA, ZUS, KRUS, Stowarzyszenia i Fundacje,TPD -  Koło 

Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych .     

 

Zestawienie najistotniejszych różnic w kwotach świadczeń lub liczbie osób 

którym przyznano decyzją świadczenia w porównaniu do lat 2010 – 2011-

2012 

 

  

Lp. Rodzaj świadczenia       Całkowita kwota w 

zł wydatkowana na 

realizację 

świadczenia/zadania w 

latach 

2010 2011 2012 2013 

1. Zasiłek stały 166.811,11  159.841,00   150.073,00 191.535,41 

2. Zasiłek okresowy 198.005,76 163.156,68 119. 134,00 156.057,50 

3. Wszystkie formy 

świadczeń w ramach 

programu „Pomoc 

państwa w zakresie 

dożywiania” 

222.737,00 186.006,00 248. 830,00 201.400,00 

4. Usługi opiekuńcze 11.747,35 7.973,95 7.535,00 31.914,60 

5. Zasiłek celowy 97.720,00 54.351,00 73.160,00 144.284,70 

6. Wydatki związane z 

opłatami za pobyt 

mieszkańców gminy 

Gołańcz w DPS 

182.033,67 182.647,04 210. 671,00 203.268,43 
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IV POMOC W POSTACI DODATKU MIESZKANIOWEGO 

Statystyka wypłaconych dodatków mieszkaniowych 2013 roku. 

 W roku 2013 MGOPS w Gołańczy zrealizował wypłatę 2718 dodatków 

mieszkaniowych na kwotę 532. 813,19zł  pomagając w ten sposób 254 rodzinom w mieście i 

gminie Gołańcz. Kryterium dochodowe od marca 2012 roku wynosi 125% najniższej 

emerytury  w gospodarstwie wieloosobowym oraz 175% najniższej emerytury w 

gospodarstwie jednoosobowym najniższej emerytury ( 831,15zł ). 

DODATKI MIESZKANIOWE - aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego 

należy złożyć: 

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

- deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres. 

Dodatek przysługuje: 

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 

 - członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa 

do lokalu mieszkalnego, 

   - osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i 

właścicielom lokali mieszkalnych, 

    - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i 

ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 

    - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego 

członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty 

w gospodarstwie wieloosobowym. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w 

przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 

     35m2- 45,50 m2 dla 1 osoby 

    40m2 - 52,00 m2 dla 2 osób 

    45m2 - 58,50 m2 dla 3 osób 

    55m2 - 71,50 m2 dla 4 osób 

    65m2 - 84,50 m2 dla 5 osób 
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Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu złożenia wniosku. Wysokość dodatku mieszkaniowego w naszej 

gminie wynosi 50% wydatków przypadających  na normatywną powierzchnię zajmowanego 

lokalu lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego 

lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni lokalu. Jeżeli lokal mieszkalny nie 

jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania ,w 

instalację ciepłej wody  lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego poza 

lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt 

na zakup opału  stanowiący część dodatku mieszkaniowego. 

 

 
Kwota dodatków w zł Liczba dodatków 

2012 2013 2012 2013 

Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej 
151081,31 155304,66 801 784 

Spółdzielnie- (Mieszkaniowa 

ROLDOM, PAŁUKI, 

CZESŁAWICE) 

186179,76 165701,47 858 738 

Wspólnoty- EDEN, NASZ DOM, 

WM KOWALIKA i KAROLA 

LIBELTA, WM POTULIN, WM 

BELFEREK 

79984,04 59191,62 353 310 

Inne (właściciele prywatni, Bank 

Spółdzielczy, Oświata) 
115568,08 126537,44 706 749 

RAZEM 532 813,19 506735,19 2718 2581 

 
 

 

 

V. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z 

budżetu państwa za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.   

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy realizuje zadania wynikające z 

ustawy o świadczeniach rodzinnych ( ustawa z dnia 28 listopada 2003r, Dz.U. z 2006r Nr 

139, poz. 992 z póź. zm. ) w myśl której, realizowane są : 

1)      zasiłki rodzinne i dodatki  do zasiłku rodzinnego   

2)       świadczenia opiekuńcze  
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Do dnia do 31 października 2012r zasiłek rodzinny przysługiwał osobom, jeżeli dochód 

rodziny na osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności nie przekracza kwoty 583,00 zł.  

Od 1 listopada 2012 r przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza 

kwoty 539,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności nie przekracza kwoty 623,00 zł.  

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,  

2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia  do ukończenia 18 roku życia; 

3) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

 

Wydatki na zasiłki rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa za rok 2013 

wyniosły 1.206.022,00 zł . 

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

1) dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo , w wysokości 1000,00 zł – w 

2013r    

     wypłacono łącznie dodatków na kwotę 59.000,00  zł, 

 

2) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  wychowawczego 

przysługuje  

    w wysokości 400,00 zł miesięcznie –  w 2013r dodatki te zostały wypłacone w kwocie 

124.521,00 zł, 

 

3) dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przysługuje w wysokości 170,00 zł 

miesięcznie na  

    dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci – kwota jaka została 

wypłacona w  2013r  

     wynosi 91.580,00 zł, 

 

4) dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 

80,00 zł   

    miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego –w 2013r 

wypłacono    

    dodatki w łącznej kwocie 181.920,00 zł,  

 

5) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje miesięcznie w wysokości: 

 

    - 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – wypłacono ich w 2013r na 

łączną kwotę - 5.760,00 zł, 

    - 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia –  w  

roku 2013r  

       wypłacono 38.000,00 zł  

 

6) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku , w wysokości 100,00 

zł na    

    dziecko -w roku 2013 wypłacone zostały dodatki na kwotę 75.100,00 zł, 

 

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

przysługuje przez  
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    10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (trwania roku szkolnego), czyli od września 

do czerwca   

    następnego roku kalendarzowego : 

*na pokrycie wydatków  związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się 

szkoła  w wysokości  90,00 zł miesięcznie na dziecko – kwota wypłacanych zasiłków za 

2013r wynosi 9.810,00 zł  

 

*na pokrycie wydatków związanych  z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się 

szkoła w wysokości 50,00 zł na dziecko – kwota wypłaconych zasiłków w 2013r wynosi 

67.950,00 zł, 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana była w minionym roku 

niezależnie od wysokości dochodów, na żywo urodzone dziecko w kwocie 1000,00 zł na 

jedno dziecko – wypłacono łącznie z tego tytułu 81.000,00 zł. 

Świadczenia opiekuńcze: 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku 

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia , jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a niepełnosprawność powstała w 

wieku ukończenia 21 roku życia  

4) osobie, która ukończyła 75 lat  

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie – w roku 2013r. 

wypłacono zasiłków na kwotę  579.411,00 zł. 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby 

niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jeśli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego 

przyznanego do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 

niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznością 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie, prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej 

i dochodu rodziny – wypłacono świadczeń na kwotę 487.752,00 zł. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli   

rezygnują  z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  w związku z koniecznością 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  
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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 w wysokości 520,00 zł miesięcznie, prawo do 

specjalnego zasiłku opiekuńczego  jest zależne od wysokości dochodu osoby 

niepełnosprawnej i dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. 

– wypłacono świadczeń na kwotę 8.944,00 zł 

Zestawienie najistotniejszych różnic w kwotach w zł świadczeń, którym 

przyznano decyzją świadczenia w porównaniu do 2012r.  
 

Świadczenia : Okres od 

01.01.2012 do 

31.12.2012  

Liczba 

świadczeń 

Okres od  

01.01.2013 do 

31.12.2013 

Liczba świadczeń 

1.Zasiłek rodzinny 

 

1.142.073,00 13072 1.206.022,00 12 239 

2.Dodatek z tyt. 

urodzenia dziecka 

51.000,00 51 59.000,00 59 

3.Jednorazowa 

zapomoga z tyt. 

urodzenia się 

dziecka 

99.000,00 99 81.000,00 81 

4.Dodatek z tyt. 

urlopu 

wychowawczego 

161.001,00 412 124.521,00 319 

5.Dodatek z tyt. 

samotnego 

wychowania 

98.320,00 560 91.580,00 518 

 

6.Dodatek z tytułu 

wielodzietności 

210.560,00 2632 181.920,00 2 274 

7.Dodatek z tyt. 

kształcenia i 

rehabilitacji 

51.380,00 674 43.760,00 571 

8.Dodatek z tytułu 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

82.100,00 821 75.100,00 751 

9.Dodatek z tyt. 

nauki w szkole 

poza miejscem 

zamieszkania 

internat – 

15.300,00 

dojazdy – 

79.800,00 

170 

 

1596 

internat – 

9 810,00 

dojazdy –  

67.950,00 

 

109 

 

1359 

10.Zasiłek 

pielęgnacyjny 

 

588.285,00 3845 579.411,00 3787 
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11.Specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

x x 8.944,00 19 

12.Świadczenie 

pielęgnacyjne 

557.146,00 

 

1093 487.752,00 894 

RAZEM 3.135.965,00 

 

X 3.016.770,00 X 

 

 

 

VI  REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY 

 O FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. wypłacono 92 osobom świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego. Łączna liczba dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat 

zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2013 r. 

wynosiła 74 osoby, z czego 33 dłużników alimentacyjnych jest z naszej gminy, a 41 z innej 

gminy.  

W 2013 r. wypłacono  394814,24  świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ogólna 

kwota zadłużenia wobec Wojewody Wlkp. z tytułu wypłat świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego wynosi 1728897,81 ( w tym odsetki 383904,70 ) 

Stan zadłużenia wobec Wojewody Wlkp. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 

wynosi 489663,78  

Szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych wobec dłużników 

alimentacyjnych zostały zawarte w sprawozdaniach kwartalnych, które zostały przekazane do 

UMiG. 

 W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób, którym wypłacane jest świadczenie 

wzrosła o 39 uprawnionych co wiąże się również ze wzrostem liczby dłużników 

alimentacyjnych o 12 osób, z tego 5 dłużników jest z naszej gminy , 8 zaś z innej gminy. 

Ponadto u jednego z dłużników w maju 2013 r. wygaszono należność w związku z jego 

zgonem. Znacznie wzrosła również, ściągalność zadłużenia z tytułu wypłaty świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego z kwoty 67601,08  (należność główna) do kwoty 68038,79 na 

koniec 2013 r., a z tytułu zaliczki alimentacyjnej zmalała  z kwoty 7571,33 do kwoty 926,36 

na koniec 2013 r.  
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VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEG DOMU 

SAMOPOMOCY W  GOŁANCZY W ROKU BUDŻETOWYM 2013 ROK 

1.Typ Domu: 

     typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

     typ B – dla osób upośledzonych umysłowo, 

     typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 

(podkreślić właściwe).  

2. Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności 

Lp. Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób 

1. Choroba psychiczna 4 

2. Upośledzenie umysłowe w tym: 26 

  - głęboki stopień upośledzenia umysłowego 1 

 - znaczny stopień upośledzenia umysłowego 6 

 - umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 12 

 - lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza 

neurologiczne 

7 

3. Inne  zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków 

psychoaktywnych 

0 

 

3. Liczba i rodzaj miejsc: 

    liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji (stan na 30 grudnia 2013 r.)- 30 

    liczba miejsc w ośrodku -30 w tym: 

    dziennych -30   całodobowych 0 
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II. FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 

 

 

Lp. Formy zajęć Efekty prowadzonej działalności 

1. Terapie 

-  prowadzona w     

   pracowni plastycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-krawiecko-tkackiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kulinarnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- komputerowa  

 

 

 

- Uczestnicy potrafią prawidłowo posługiwać się 

ołówkiem, kredką, długopisem, pędzlem, 

nożyczkami, klejem, dziurkaczem, zszywaczem. 

Potrafi pisać litery za pomocą szablonu oraz 

obwodzić litery na kartce. Uczestnik udoskonalił 

samodzielne pisanie liter, pisanie z pamięci 

wyrazów, zdań, tekstów oraz pisanie ze słuchu. Za 

pomocą zastosowania różnych form technicznych 

odróżniają i udoskonalają rozróżnianie kolorów. 

Potrafią wykonać sezonowe dekoracje placówki. 

Uczestnicy wyrobili sprawność manualną. 

 

- Uczestnicy potrafią prawidłowo posługiwać się 

igłą, nożyczkami, przewlec nitkę na igłę i zawiązać 

supełek . Starają się usamodzielniać w czynności 

przekalkowania wzoru na płótno, samodzielnie 

przycinać materiał oraz przyciąć i rozdzielić mulinę. 

Uczestnicy poszukują różnych technik wyszywania i 

haftowania ( haft krzyżykowy, haft płaski, 

szydełkowanie). Poznali zasady funkcjonowania 

maszyny do szycia oraz potrafią zszyć maszynowo 

dwa materiały. Uczestnicy wyrobili sprawność 

manualną. 

 

-Uczestnik nabył umiejętność dokładnego gryzienia, 

żucia i przełykania, posługiwania się łyżką, 

widelcem i nożem. Nauczył się parzyć herbatę i kawę 

oraz przygotowania prostego posiłku ( posmarowanie 

chleba). Posiadł umiejętność estetycznego 

nakrywania do stołu oraz zachowania się przy stole. 

Uczestnik wyrobił określone czynności- potrafi po 

sobie posprzątać, umyć naczynia,  ułożyć je na swoje 

miejsce oraz pozamiatać.  Wyrabianie tych czynności 

poprawiło sprawność manualną oraz  koordynację 

ruchową. Udoskonalił umiejętność obchodzenia się 

ze sprzętem elektrycznym oraz AGD ( obsługa pralki 

automatycznej,suszarki, deski do prasowania, 

żelazka) 

- Uczestnicy zapoznali się z nazwami i oznaczeniami 

komputerowymi. Uczestnicy udoskonalają 

umiejętność włączania komputera i przygotowania 

go do pracy, posługiwania się myszką. Pisania 
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- biblioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  dramatoterapia 

 

 

 

 

 

  - hortikuloterapia 

 

 

 

 

 

 -  ludoterapia 

 

 

 

 

 -  silwoterapia 

 

 

 

 

 -  logoterapia 

 

 

tekstów, nauka zmiany wielkości czcionki, 

zapisywania dokumentu na pulpicie, przeglądania 

stron internetowych, wyszukiwania gier 

komputerowych oraz praktyczne zastosowanie. 

 

 

-Uczestnicy znają taką instytucje jak Biblioteka. 

Potrafią z niej korzystać poprzez wypożyczenie 

książki, przeglądanie prasy.  Poprzez zdobycie 

umiejętności pisania i czytania mogą przeczytać 

prosty tekst.  Poprzez czytanie wzbogacili swoje 

słownictwo oraz zasady ortograficzne. 

 

  

 

-  Uczestnicy angażują się w różnego rodzaju 

występach artystycznych wewnątrz domu jak i na 

zewnątrz. Dzięki tym stali się silniejsi emocjonalnie i 

wzmocnili swoją wartość.  

 

 

- Uczestnicy wyrobili wrażliwość na piękno i 

otaczający świat natury. Uświadomili sobie 

konieczność dbania o środowisko, zajęcia 

porządkowe, dbanie o zieleń i krzewy ozdobne na 

placu sportowym. 

 

- Uczestnicy nabyli umiejętność współpracy w grupie 

za pomocą wspólnych gier i zabaw. Dzięki 

wspólnym zabawom wzmocniła się więź pomiędzy 

uczestnikami. 

 

- Poprzez wycieczki piesze i autokarowe uczestnicy 

nauczyli się orientacji w  terenie, obcowania z 

otoczeniem, lasem , przyrodą, uwrażliwili się  na 

dźwięk z natury. 

 

-Uczestnicy usprawnili  narządy artykulacyjne, 

wzbogacili  mowę bierną i czynną. Poprzez te 

umiejętności nastąpiła poprawa komunikacji. 

2. Treningi 

- kulinarny 

 

 

- funkcjonowania w codziennym  

  życiu ( higieniczny) 

 

 

-  Uczestnik poznał zasady higienicznego 

spożywania posiłków, odpowiedniego zachowania 

oraz wyrabia nawyku prawidłowej postawy. 

  

- Uczestnicy udoskonalają umiejętność korzystania z 

przyborów higienicznych. Pamiętają o umyciu rąk 

prze i po posiłku, po korzystaniu z toalety. Znają 

zasady higienicznego spożywania posiłków, 
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- ekonomiczny( budżetowy) 

 

 

 

 

 

 

- umiejętności interpersonalnych i     

  rozwiązywania problemów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spędzanie czasu wolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korzystania z chusteczek do nosa. Potrafią dbać o 

higienę jamy ustnej i myć zęby szczoteczką 

przynajmniej dwa razy dziennie. Ukształtowali 

nawyki higieny osobistej ( mycie ciała, włosów, 

zmiana odzieży). 

 

-Uczestnicy poznali nominały pieniądza oraz ich 

wartość. Cały czas doskonalą umiejętność 

gospodarowania swoimi pieniędzmi ( 

kieszonkowym). Potrafią sporządzić listę 

potrzebnych zakupów i planować wydatki na cały 

miesiąc. 

 

- Uczestnicy nabyli i doskonalą umiejętność 

nawiązywania kontaktów,  podtrzymywania 

rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności, 

kształtowania umiejętności wyrażania własnych 

uczuć, pragnień, potrzeb. Poznali sposoby radzenia 

sobie z własną i cudzą agresją, nauczyli się 

kompromisu, pokonywania lęku, odzyskania wiary 

we własne możliwości,  kontrolują impulsywne 

zachowania. Starają się używać zwrotów 

grzecznościowych w miejscach publicznych. Znają 

zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, 

autokarze oraz w wycieczkach pieszych. 

Udoskonalili orientacje w schemacie własnego ciała, 

stosunków przestrzennych, posługiwania się 

kalendarzem i zegarem. 

  

- Uczestnicy poznali efektywne sposoby spędzania 

czasu wolnego, wzbogacili osobowość, rozwinęli 

takie cechy jak: koleżeńskość, wrażliwość, 

uprzejmość, opiekuńczość, odpowiedzialność, 

uczestniczy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 

Poznali różnorodne formy : kino,teatr, biblioteka, 

wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie zabytków i 

dóbr kultury, udział w zawodach sportowych, 

imprezach kulturalnych, grach świetlicowych, 

towarzyskich oraz spacerach. 

3. Rehabilitacja 

- ruchowa 

 

 

 

 

 

 

-  Uczestnicy nauczyli się zachowania prawidłowej 

postawy ciała. Zwiększyli swoją codzienną 

aktywność oraz poprawili koordynację ruchową. 

Również uczestnicy obok podtrzymania ogólnej 

sprawności ruchowej usprawnili swoją motorykę, 

rozładowali napięcie psychiczne, poprawili stan 

psychofizyczny, polepszyli samopoczucie, pobudzili 

aktywność.  
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4. Psychoterapia 

 

- Uczestnicy  wzmocnili własną aktywność na 

zajęciach. Doznali wsparcia w adaptacji i 

przeciwdziałaniu izolacji. Dzięki indywidualnym 

rozmową potrafią radzić sobie z problemami dnia 

codziennego, wyrażać swoje uczucia.  

 

 

5. Aktywizacja zawodowa 

 

 

6. Inne formy 

 

 

  

  

 

III. ZASOBY DOMU 

1. Środki finansowe 

a). środki przekazane z budżetu Wojewody –350 954,00  zł 

IV. ŚREDNIA LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ. 

 

1. Średnia dzienna liczba uczestników obecna w ŚDS w poszczególnych miesiącach roku 

2013:    

- styczeń- 27 , luty -28, marzec -27,  kwiecień -28 , maj -27, czerwiec -27, lipiec -28 ,sierpień 

-28, wrzesień -28, październik -29, listopad -27, grudzień -28 

Razem  (średnia dzienna liczba uczestników z całego roku ) - 28       

VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

W celu efektywnego wykonywania swoich zadań ŚDS współpracował z takimi instytucjami 

jak: Rodziny, opiekunowie i inne osoby bliskie uczestnikom, Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 

Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i  Psychicznie 

Chorych ,,Dziekanka'' w Gnieźnie,  Dom Kultury – Biblioteka , Komisariat Policji w 

Gołańczy ,Urząd Miasta i Gmina GołańczWarsztaty,  Terapii ZajęciowychWielkopolskie 

Stowarzyszenie ,, Rehabilitacja'', Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie Rada 

Rodziców i Opiekunów, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w GołańczyZespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. 
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VII.    OCENA REALIZACJI ZADAŃ ORAZ EWENTUALNE WNIOSKI. 

 

 Podsumowując zadania i realizację wyznaczonych celów  w 2013 roku, można 

stwierdzić, że zostały wykonane w stopniu  zadowalającym. Przez cały ten okres uczestnicy 

byli motywowani do wykonywania zadań w oparciu o roczny plan pracy. Jeden uczestnik 

 z uwagi na stan zdrowia zrezygnował z uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych  w 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołańczy. W roku sprawozdawczym zatrudniono na 

pół etatu terapeutę, który pełni również rolę logopedy oraz w ramach umowy zlecenie,  

zatrudniono psychologa i umowy o dzieło, zatrudniono fizjoterapeutę - rehabilitanta . Pomimo 

tego w dalszym ciągu nie jest realizowany wskaźnik zatrudnienia, który reguluje 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2012 roku.    Realizując 

wymagane standardy, został zakupiony sprzęt do zadań wspierająco – aktywizujących taki 

jak: komputer, laptop, drukarka, wyposażenie pomieszczenia dla księgowej. Od 1 września 

2013r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy rozszerzył działalność o Typ A – dla 

osób przewlekle psychicznie chorych. Dzięki stałemu doskonaleniu pracy z uczestnikami 

uzyskaliśmy zadowalające efekty w terapii. Osoby niepełnosprawne dotychczas 

niezauważalne, stały się częścią społeczeństwa lokalnego i czują się potrzebne. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy jest wspólnotą dającą wsparcie, jest miejscem 

życzliwym i przyjaznym. Nasz Dom jest miejscem otwartym na środowisko, umożliwia 

swoim uczestnikom integrację z lokalną społecznością. 

             

VIII.  INFORMACJE O PLANOWANYCH ZMIANACH W ZAKRESIE  

FUNKCJONOWANIA DOMU. 

 

 Za kluczowe zadanie , Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy , uznaje 

realizację  wszystkich standardów , dostosowując się do tematyki rozporządzenia. Z uwagi 

 na specyficzny charakter pracy planuje się  szkolenie pracowników. Z dniem 1 stycznia 2014 

Uchwałą Rady Miasta I Gminy Gołańcz, nastąpił podział, poprzez wydzielenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy ze struktury organizacyjnej MGOPS. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy, stał  się samodzielną jednostką budżetową 

Miasta i Gminy Gołańcz, posiadając statut, regulamin organizacyjny, programy działalności 

 i plany pracy domu na każdy rok. 
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VIII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO W GOŁAŃCZY ZA 2013 ROK 

 

1. Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego  w Gołańczy (w 

skrócie ZI) 

ZI w Gołańczy działa na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr 

4/27/11  z dnia  z 25 stycznia 2011 r., który to akt prawa miejscowego określił 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Podstawą prawną Uchwały jest Ustawa o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zarządzeniami Burmistrza wydanymi na 

podstawie w/w Uchwały  określono skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 

31.12.2013 r. ZI liczył 16 osób, lista członków ZI poniżej w tabeli. 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko pracy Instytucja 

1. Grzegorz Tomaszewski 

Przewodniczący ZI  

 

Kierownik MGOPS Gołańcz 

2. Karolina Poznańska 

Sekretarz ZI 

Specjalista pracy 

socjalnej 

MGOPS Gołańcz 

3. Małgorzata Wachowiak Specjalista pracy 

socjalnej 

MGOPS Gołańcz 

4. Renata Nonna Specjalista pracy 

socjalnej 

MGOPS Gołańcz 

5. Arleta Brzezińska Specjalista pracy 

socjalnej 

MGOPS Gołańcz 

6. Elżbieta Stachowiak Kierownik ŚDS w 

Gołańczy 

MGOPS Gołańcz 

7. Jacek Gurda Kierownik 

Posterunku Policji w 

Gołańczy 

Komenda Powiatowa 

Policji w Wągrowcu  

Posterunek Policji w 

Gołańczy 

8. Bartosz Huszek Dzielnicowy Dzielnicowy 

Posterunku Policji w 

Gołańczy 

9. Maria Kozłowska Członek M-GK ds. 

RPA 

Miejsko-Gminna 

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Gołańczy 

10. Beata Okuniewska- Kryskowiak Pedagog Zespół Szkół w 

Gołańczy 

11. Marceli Marzyński Lekarz Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

SALUS w Gołańczy 
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12. Paulina Dudziak Kurator  ds. 

rodzinnych i 

nieletnich 

II Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej dla 

Dorosłych w 

Wągrowcu 

13. Krzysztof Drewicz Starszy kurator  I Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej dla 

Dorosłych w 

Wągrowcu 

14. Jolanta Tomaszewska Psycholog Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Wągrowcu 

15. Marcin Wysocki Dzielnicowy Dzielnicowy 

Posterunku Policji w 

Gołańczy 

16. Michał Chojnicki Asystent rodziny MGOPS w Gołańczy 

 

1. Spotkania i szkolenia ZI 

 W okresie sprawozdawczym ZI w Gołańczy wszczęto 10 nowych spraw. Na ręce 

przewodniczącego  Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołańczy wpłynęło w 2013 r 

dziewięć  Niebieskich Kart wypełnionych przez Policję . Na tej podstawie oraz na jeden 

wniosek od kuratora powołano 10 grup roboczych do rozpatrzenia poszczególnych spraw. 

W trzynastu przypadkach zakończono procedurę Niebieskiej Karty  z powodu 

zaprzestania stosowania przemocy lub z powodu odseparowania sprawcy przemocy od 

ofiary.W wyniku głosowania na stanowisko Przewodniczącego ZI w Gołańczy został w 

dniu 25 czerwca ponownie wybrany Grzegorz Tomaszewski. 

Kategorie osób doznających przemocy i odpowiednio sprawców przemocy pośród 

nowych spraw założonych  w roku 2013 

Numer 

kategorii 

osoba doznająca 

przemocy 

sprawcy przemocy Liczba 

przypadków 

I współmałżonek 

płci żeńskiej 

współmałżonek płci 

męskiej 

6 

II dziecko  rodzic 1 

III Osoba pełnoletnia 

w rodzinie 

Osoba pełnoletnia w 

rodzinie 

3 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli w dniu 26.11.2013 r. szkolenie na temat 

„Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia 

życia lub zdrowia dzieci i członków ich rodzin . W wyniku współpracy z Fundacją – 

Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej przygotowano projekt  Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla miasta i gminy Gołańcz 

na lata 2014 – 2020. Projekt ten po zaakceptowaniu przez Radę Miasta i Gminy Gołańcz stanie się 

dokumentem obowiązującym w randze Uchwały – wyznaczającym kierunki działań w obszarze 

zapobiegania przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020. 
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2. Wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołańczy w okresie 01.01.2013 – 

31.12.2013 r. 

l.p. Rodzaj wydatku Wysokość 

wydatku 

1 Wydatki bezosobowe (umowa o dzieło) 80,00 

2 Zakupy  329,60 

- art. biurowe                                             -       124,46  

- art. spożywcze (organizacja spotkań)      –     205,14  

3 Pozostałe usługi – opracowanie programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

1.650,00 

4 Czynsz za lokal biurowy (wydatek do 30-06-2013) 351,33 

5 Podróże służbowe krajowe 233,34 

6 Ubezpieczenie mienia ( laptop) 

 

13,09 

7 Szkolenia pracowników 700,00 

 RAZEM: 3.357,36 

 

IX –  ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY 

I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych kierownik MGOPS może 

przydzielić pomoc w postaci usług asystenta rodziny. MGOPS w Gołańczy w okresie  od 01 

stycznia do 31 grudnia 2013 r. zawarł umowę cywilno – prawną z asystentem rodziny, 

któremu przydzielono 11 rodzin gdzie występował znaczny stopień nasilenia problemów 

opiekuńczo – wychowawczych. MGOPS w Gołańczy aplikował w konkursie „ Asystent 

rodziny 2013” o środki finansowe na ten cel i pozyskał  15.946,33 zł  ze środków budżetu 

państwa. Pozostała część pochodziła ze środków gminy (10.437,65 zł ).  Ustawowe zadania 

asystenta rodziny są następujące: 

  
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest 

skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 

życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielanie pomocy rodzinom w 

rozwiązywaniu problemów socjalnych; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; udzielanie 

pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;  wspieranie aktywności społecznej rodzin; motywowanie 

członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej; motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców 

rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych; podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 
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prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z 

rodziną; dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1; monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; sporządzanie, na wniosek sądu, opinii 

o rodzinie i jej członkach; współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; współpraca z 

zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

W 2013 roku Gmina poniosła koszty z tytułu umieszczenia 5 dzieci, które pochodzą z Gminy 

Gołańcz w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wysokości  9.344,11 zł, oraz w rodzinnej 

pieczy zastępczej 751,87 zł. 

 

X – INNE ZADANIA (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego , specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, program PAED  ). W 2013 r. dla jednej osoby zrealizowano specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 22.359,38 zł 

(finansowane z budżetu państwa). Wypożyczono 25 osobom chorym i niepełnosprawnym 

sprzęt rehabilitacyjny (głównie wózki i chodziki).Ośrodek zatwierdza listę  osób 

korzystających z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (w skrócie PAED) 

oraz z ramienia gminy finansuje transport żywności z Banku w Pile. Rozdziałem darów 

zajmuje się TPD – Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.  

 
 
Sprawozdanie sporządził dnia 10 lutego 2014 r. kierownik MGOPS w Gołańczy Grzegorz Tomaszewski 
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