UCHWAŁA NR XXI/281/20
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok
2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019r.
poz. 1507, zm.: Dz.U. 2018r. poz. 2245, Dz.U. 2019r. poz. 1622, poz.1690, poz. 2473, poz. 1818) uchwala się co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok
2019 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXI/281/20
Rady Gminy Lubicz
z dnia 7 maja 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2019
Pomoc społeczna
Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym
Zadania własne gminy
PROGRAMY OSŁONOWE REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Zadania zlecone gminie
I. Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, aktywności projektowej
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek
zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą.
Zadania pomocy społecznej w gminie realizuje jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu został powołany w 1990 roku
Uchwałą Rady Gminy Lubicz nr III/18/90 z dnia 16.07.1990r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu realizuje następujące ustawy:
·Ustawa o pomocy społecznej z 12.03.2004r. (t. j. Dz. U. 2019 poz.1507 ze zm.)
·Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2220 ze zm.)
·Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 07.09.2007r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 670 ze
zm.)
·Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001r. (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2133) oraz Ustawa Prawo
energetyczne z 10.04.1997r. (Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.)
·Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27.08.2004r.
(Dz. U. z 2019 poz.1373 ze zm.)
·Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005r. (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1390)
·Ustawa o wspieraniu rodziny
(t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1111 ze zm.)

i systemie

pieczy

zastępczej

z dnia

9 czerwca

2011 roku

·Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 189 poz. 1598 ze zm.)
·Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku (t. j. Dz. U. z 2019.,
poz. 2407 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu
informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego z dnia 27 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1177)
·Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. 2019 poz. 1481 ze zm.)
·Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzinie „Za życiem” z dnia 7 listopada 2016r. (Dz. U.
2019 poz. 473)
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·Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” z dnia
30 maja 2018r. (M.P.2018.514)
Pomoc społeczna
Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym
ZASIŁKI STAŁE#
Zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie. Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej od 1 października 2018r.
kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie nie może przekraczać
528 zł.#
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie i wyższa niż 645,00 zł.
Zasiłek stały w 2019r. pobierało 58 osób, którym przyznano łącznie 485 świadczeń, na kwotę 263 490 zł
(zgodnie z wydanymi decyzjami), w tym 44 osoby były osobami samotnymi, 14 osobami w rodzinie. Na
koniec roku wydatkowano ogólną kwotę 263 490 zł.
Kwota wypłaconych zasiłków stałych w całości finansowana była z budżetu Wojewody.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał także składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz osób
uprawnionych tj. na rzecz osób pobierających zasiłki stałe. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
były dla 39 osób, z tego tytułu wpłacono do ZUS kwotę 22 165 zł.
ZASIŁKI OKRESOWE#
Zasiłek okresowy może być przyznany m.in. w szczególności z tytułu długotrwałej choroby,
niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Zasiłek okresowy został przyznany w 2019 roku 94 rodzinom. Łącznie udzielono 380 świadczeń
zrealizowanych na kwotę 125 598 zł (planowana kwota wg sprawozdań MRPiPS 127 967 zł). W tym,
z tytułu: bezrobocia przyznano 104 świadczeń dla 30 rodzin; długotrwałej choroby przyznano 81 świadczeń
dla 19 rodzin; niepełnosprawności - 81 świadczeń dla 27 rodzin; możliwości otrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego przyznano 22 świadczenia dla
12 rodzin; z innych powodów przyznano 92 świadczenia dla 29 rodzin. Zasiłki okresowe finansowane były
z budżetu Wojewody.
ZASIŁKI CELOWE#
Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest wypłata zasiłków celowych na zaspokojenie
podstawowych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu
żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, sprawienie pogrzebu.
Pomoc w formie zasiłków celowych udzielana była na konkretne, uzasadnione potrzeby, zgłaszane przez
klientów, a także przyznawane z urzędu na wniosek pracownika socjalnego. Tymi formami pomocy objętych
zostało 333 rodziny (osób w rodzinach 747). Na zasiłki celowe z budżetu gminy wydatkowano łącznie kwotę
162 913 zł wraz z zasiłkami celowymi specjalnymi w wysokości 67 895 zł.
W roku 2019 udzielono schronienia 5 bezdomnym mężczyznom oraz 1 kobiecie. Osoby te korzystały ze
schronienia w Toruńskim Centrum CARITAS w Chełmży (1 osoba), w Stowarzyszeniu MONAR Schronisko
dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu (4 osób), w Brodnickim Centrum Caritas w Brodnicy (1 osoba)
– w związku z tym poniesiono wydatek na kwotę 13 195 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w roku 2019 sprawił 1 pogrzeb dla osoby samotnej.
Łączny koszt to 3 001 zł .
Zadania własne gminy
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ZASIŁKI CELOWE SPECJALNE#
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium
dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. W 2019
roku pracownicy socjalni dopatrzyli się szczególnych okoliczności do udzielenia specjalnych zasiłków
celowych dla 139 osób, udzielono 235 świadczeń na kwotę 67 895 zł. Pomoc udzielana była głównie
z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Klienci wnioskowali m.in. na zakup leków i leczenia,
na zakup opału, odzieży i obuwia oraz żywności, a także zdarzenia losowe w rodzinach takich jak pożar.
DOŻYWIANIE
W ramach zadań własnych gminy – udział środków własnych gminy w realizacji Programu rządowego „
Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku wyniósł 58 471 zł, koszt realizacji całego programu wyniósł
281 441 zł. Udział gminy w stosunku do dotacji Wojewody (222 970 zł) stanowił 20,77%.
USŁUGI OPIEKUŃCZE#
Osobie samotnej lub osobie w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych.
W ramach realizowanych usług opiekuńczych świadczono pomoc w zakresie utrzymania higieny osobistej,
utrzymania czystości w mieszkaniu, przynoszenia opału i rozpalania w piecu, zamawiania wizyt lekarskich
i realizowanie recept oraz podawania leków, a także przygotowywania posiłków i dokonywania zakupów
artykułów spożywczych oraz aktywizacji psychoruchowej seniora. Usługami opiekuńczymi objęte były
głównie osoby samotne, wymagające pomocy w zaspakajaniu potrzeb bieżących ale także osoby w rodzinie,
gdy członkowie rodziny nie mogli sprawować opieki z uwagi na wykonywaną pracę zawodową. Koszt
1 roboczogodziny wynosił 13,37 zł. W 2019r. usługami opiekuńczymi były objęte 52 osoby. Osoby
niesamodzielne otrzymujące pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubicz
Nr XXXIV/340/09 z dnia 29 maja 2009r. ponosiły odpłatność za zrealizowaną ilość godziny usług
i zobowiązane były do wniesienia odpłatności w łącznej kwocie 27 374 zł, natomiast wpłaciły do gminy
kwotę 23 377 zł. Pozostała kwota t. j. 3 997 zł stanowi zaległość osób objętych pomocą w formie usług
opiekuńczych wobec gminy. Faktyczny koszt realizacji usług to 234 670 zł.
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ#
Osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie
usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby te kierowane
są do odpowiedniego typu domu jak najbliżej poprzedniego miejsca zamieszkania osoby kierowanej chyba,
że wskazania są inne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt w domach pomocy społecznej dla 18 mieszkańców
naszej gminy. Łącznie z tego tytułu udzielono 193 świadczenia. W roku 2019 ośrodek pomocy umieścił
8 osób w domach pomocy społecznej. Całkowity koszt pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy
społecznej w 2019 roku wyniósł 629 395 zł – finansowany z budżetu gminy .
PRACA SOCJALNA#
Praca socjalna to działalność zawodowa pracownika socjalnego mająca na celu pomoc osobom i rodzinom
we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracownicy socjalni
udzielają pomocy osobom i rodzinom, a także osobom i rodzinom nie korzystającym z pomocy społecznej
w formie pracy socjalnej, świadczeń pieniężnych czy formie usług. W ramach pracy socjalnej – pracownicy
socjalni nie tylko udzielają rad, wskazówek co można by zrobić, w jaki sposób, gdzie należy się udać aby
problem został rozwiązany. Często pracownik socjalny przygotowuje różnego rodzaju wnioski, dokumenty,
pozwy a następnie kieruje je do odpowiednich instytucji, aby osoba, rodzina mogła wyjść z sytuacji dla niej
trudnej. Bywa też tak, że rodzina bywa skłócona, a konflikty pomiędzy jej członkami nie pozwalają
poprawnie funkcjonować którejkolwiek ze stron, wówczas to pracownik socjalny organizuje spotkania
rodzinne, prowadzi negocjacje czy też mediacje w celu wypracowania płaszczyzny pojednania bądź
rozwiązania problemów. Przykładem pracy socjalnej wykorzystującej mediacje rodzinne są sytuacje
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konfliktów rodzinnych – międzypokoleniowych, np. konflikt dzieci z seniorami, czy też skarżący się senior
na brak opieki ze strony dzieci, wnuków.
Trudnym obszarem pracy pracownika socjalnego w realizowanej pracy socjalnej są sprawy związane ze
zdrowiem psychicznym. Osoby chore psychicznie czy nawet zaburzone psychicznie często zanim podejmą
decyzję o leczeniu, bądź zanim zostaną do leczenia przymuszone, żyją w „innym świecie”. Osoby te
nie dostrzegają swoich potrzeb (często nawet biologicznych), nie szukają pomocy i niestety często
towarzyszy im niezrozumienie otoczenia, nawet bliskich z rodziny. Pracownik socjalny musi swoją pracą
doprowadzić do leczenia osoby chorej, często do uzyskania pierwszej diagnozy, do wypracowania akceptacji
otoczenia i zbudowania zaufania do instytucji. Jednym z narzędzi pracy socjalnej jest kontrakt socjalny.
W 2019 kontraktem socjalnym objętych zostało 80 rodzin. Kontrakt socjalny jest pisemną umową zawartą
z osobą ubiegającą się o pomoc określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji.#
Pomocą w formie pracy socjalnej (tylko i wyłącznie) zostało objętych 87 rodzin tj. 227 osób. Natomiast
pracą socjalną połączoną z innymi formami wsparcia objętych zostało 360 rodzin.
ZDARZENIA LOSOWE
W roku 2019 na terenie gminy Lubicz miały miejsce dwa zdarzenia losowe, były to pożary. W wyniku
czego poszkodowane zostały dwie rodziny, a w nich 4 osoby. Rodzinom tym udzielono pomocy w formie
zasiłków celowych w łącznej wysokości 3 500 zł.
PROGRAMY OSŁONOWE REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
„CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT”
Realizacja projektu socjalnego „Chodź pomaluj mój świat” polegała na organizowaniu gier i zabaw dla
dzieci i młodzieży ze środowisk wykluczonych społecznie bądź nim zagrożonych. Celem tego projektu była
aktywizacja społeczna i integracja rodzin, zarówno wewnątrz rodziny jak i integracja rodzin z lokalnym
środowiskiem. Program adresowany był do wybranych środowisk z terenu gminy Lubicz, wykluczonych
społecznie, które były skonfliktowane sąsiedzko, a konflikty te przenosiły się z osób dorosłych na dzieci.
Projekt miał budować zgodę wśród lokalnych grup społecznych a także podnosić wiedzę na temat kreatywnego
i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Projekt socjalny „Chodź, pomaluj mój świat” odbył się w Młyńcu
Pierwszym, Gronówku oraz w Grabowcu. Każde spotkanie kończyło się grillem i poczęstunkiem. Szacunkowo
udział w projekcie wzięło około 80 osób.
„KOLORY LATA”
Gminne Koło TPD, (którego członkami są w 100% pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej) zorganizowało
półkolonie letnie dla dzieci z terenu gminy Lubicz pod nazwą „Kolory Lata 2019”.
W ramach półkolonii odbyło się 5 spotkań, wyjazdów dla dzieci wraz z rodzicami: „Dzień Niebieski” (
spotkanie z patrolem policji Komendy Miejskiej w Toruniu, „Dzień Czerwony” (spotkanie z patrolem
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złotorii), „Dzień Zielony” (wyjazd do Domu Legend w Toruniu), „Dzień Żółty”
(wyjazd do Planetarium w Toruniu) i „Dzień Pomarańczowy” (wyjazd do kina na film „Toy Story 4”).
Głównym celem realizowanych półkolonii było propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt „Kolory Lata” - kosztował 4632,63 złotych.
Źródło finansowania: przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy kwota – 3340,43 zł;
·wkład własny (składki członków TPD - pracowników GOPS) - 917,20 zł;
·wkład osobowy zarządu Gminnego Koła TPD (bez wynagrodzeń) - 375,00 zł.
Udział w projekcie wzięło:
·podczas Dnia Czerwonego 26.06.2019r. - 20 osób – dzieci, mieszkańców Grabowca, w tym 3 opiekunów;
·podczas Dnia Niebieskiego 12.07.2019r. - 40 osoby – dzieci, mieszkańców z Gronówka i Gronowa, w tym
4 opiekunów;
·podczas Dnia Zielonego 24.07.2019r. - 30 dzieci i rodziców zamieszkujących gminę Lubicz, w tym
3 opiekunów;
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·podczas Dnia Żółtego
3 opiekunów;

07.08.2019r. - 33 dzieci i rodziców zamieszkujących gminę Lubicz, w tym

·podczas Dnia Pomarańczowy 21.08.2019r. - 33 dzieci i rodziców z gminy Lubicz, w tym 3 opiekunów.
WIGILIA DLA SAMOTNYCH
18 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie wigilijne, w którym wzięło udział 71 osób będących w wieku
senioralnym, osób samotnych, ubogich, chorych i bezdomnych. Spotkanie zostało zorganizowane w Świetlicy
Środowiskowej w Krobi. Uczestnicy Wigilii otrzymali paczki świąteczne zawierające produkty żywnościowe,
każda o wartości 69,95 zł. Ponadto zaproszonym 29 osobom, które ze względów zdrowotnych nie były obecne
na spotkaniu wigilijnym pracownicy socjalni dostarczyli paczki świąteczne do miejsca ich zamieszkania.
AKTYWIZACJA W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „NAD DRWĘCĄ”
Okres realizacji: 01.01.2018r. – 28.02.2019r.
Całkowita wartość projektu: 199 350,00 zł.
W 2019r. zakończono realizację projektu, w ramach którego 15 kobiet nieaktywnych zawodowo z terenu
Gminy Lubicz brało udział w zajęciach realizowanych w Klubie Integracji Społecznej. Do projektu
zakwalifikowano kobiety, które po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci, chciały powrócić na rynek
pracy.
Uczestniczki brały udział w kompleksowym programie aktywizacji społeczno-zawodowej obejmującym
różnorodne zajęcia grupowe oraz poradnictwo indywidualne, m.in. doradztwie zawodowym, treningu
interpersonalnym, coachingu, poradnictwie prawnym. W sierpniu rozpoczęły się półroczne, płatne staże
zawodowe u pracodawców. Uczestnicy mieli możliwość otrzymania pomocy finansowej na dojazdy oraz na
opiekę nad dziećmi w trakcie uczestnictwa w zajęciach. Każdemu z uczestników oferowano pomoc
w przygotowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pośrednictwo pracy. Po zakończeniu projektu
60% uczestników projektu podjęło zatrudnienie.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 z działania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.
Wkład własny: 29 902,50 zł (15% całej wartości projektu)
KLUB WSPARCIA SENIORA „NAD DRWĘCĄ”
Okres realizacji: 01.04.2018r. – 30.06.2019r.
Całkowita wartość projektu: 338 725,00 zł
Projekt miał na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubicz.
W ramach projektu przewidziano realizację dwóch głównych zadań:
I. Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą" działający w okresie od 01.06.2018 do 31.06.2019r.- oferujący udział
w różnego rodzaju zajęciach, wyjazdach i poradnictwie mającym na celu podtrzymanie jak największej
sprawności u seniorów i osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu z życia społecznego.
Założono że Klub w ramach projektu dysponował będzie 15 miejscami dla mieszkańców Gminy Lubicz
spełniających kryteria rekrutacji i będzie finansowany w ramach przedmiotowej dotacji przez 12 m-cy. Udział
w Klubie był całkowicie bezpłatny dla uczestników. W sumie w trakcie całego projektu w Klubie Wsparcia
Seniora wzięło udział 21 osób, a Klub w Krobi funkcjonował przez 13 m-cy (udało się sfinansować jeden
dodatkowy miesiąc w ramach oszczędności w projekcie).
Klub seniora czynny był 3 dni w tygodniu po min. 6 h dzienne. W ramach funkcjonowania odbywały się
następujące zajęcia: warsztaty rozwijania umiejętności i zainteresowań,
zajęcia edukacji zdrowotnej, prowadzone m.in. przez pielęgniarki, lekarzy, dietetyków itp.
zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji, poradnictwo prawne, psychologiczne,
rodzinne
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II. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone w okresie 01.06.2018 – 31.06.2019r.- dla osób
w gorszej kondycji psychofizycznej, mniej mobilnych, wymagających wsparcia w postaci usług opiekuńczych
(w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej). W ramach projektu zaangażowane zostały 3 dodatkowe opiekunki
świadczące usługi w 19 środowiskach. Usługi opiekuńcze przyznawane były na podstawie decyzji
administracyjnej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubicz w tej sprawie.
Usługi opiekuńcze zorganizowane zostały zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Odbiorcami usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania były osoby niesamodzielne. Pomoc przysługiwała osobie, która
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a która z uzasadnionej
przyczyny jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.
Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych określany był indywidualnie w zależności od
potrzeb i możliwości.
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 – podziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych
Wkład własny: 27 098,00 (8% całej wartości projektu).
KLUB WSPARCIA SENIORA W KOPANINIE
Okres realizacji: 01.12.2018r. - 31.12.2020r.
Całkowita wartość projektu: 394 700,00 zł
GOPS w Lubiczu w imieniu Gminy Lubicz realizuje projekt pt. Klub Wsparcia Seniora. Zajęcia odbywają
się w wyremontowanej świetlicy przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym. Jest to miejsce świadczenia usług
wspierających dla osób niesamodzielnych, w tym starszych oraz niepełnosprawnych. Realizacja projektu
zaplanowana jest lata 2019-2020. Zakłada się że w projekcie wezmą udział minimum 24 osoby.
Dwa razy w tygodniu (w inne dni niż działa Klub Senior+”) uczestnicy z różnych miejscowości z terenu
gminy dowożeni są na zajęcia specjalnie wynajętym busem. Animatorzy przez 6 godzin dziennie organizują
im czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć
z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji wreszcie – zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy
otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz
rodzinnego. Na miejscu w uczestnicy zapewniony będą mieli obiad.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2
Rozwój usług społecznych w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Wkład własny: 39 470 zł (10% całej wartości projektu)
KLUB „SENIOR+”
Jest to kontynuacja projektu z 2018r., który zakładał utworzenie na terenie Gminy Lubicz nowej
placówki Klub „Senior+” poprzez remont, adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku pełniącym
w przeszłości funkcję przychodni zdrowia w miejscowości Lubicz Górny. Budynek jest własnością Gminy
Lubicz i po adaptacji na potrzeby działalności Klubu „Senior+” udostępnione zostały pomieszczenia
spełniające minimalny standard placówki określony w Programie poszerzony o pomieszczenia dodatkowe
o łącznej powierzchni ok. 223 m2. Placówka została usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów oraz jest
dostosowana do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych.
Remont oraz adaptacja pomieszczeń przeprowadzona została w 2018r. Przez cały 2019r. prowadzona była
działalność w ramach Klub „Senior+” z dotacji z rządowego programu.
Klub Senior+ funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiczu jednorazowo dla min. 15 osób dwa razy w tygodniu po 6 godzin dziennie. W ramach zajęć
prowadzone są m.in. „Warsztaty rozwijania umiejętności i zainteresowań”, poradnictwo prawne,
psychologiczne, socjalne, zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę oraz fizjoterapeutkę. Ponadto uczestnicy
w ramach projektu korzystali z wyjazdów do kina, na wycieczki, imprezy integracyjne itp. Wszyscy mieli
zapewniony transport na zajęcia oraz ciepły posiłek w dni funkcjonowania Klubu.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
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Wkład własny: 46 740,00 zł (60% całej wartości projektu).
SPOTKANIA Z PASJĄ – EDYCJA 2019
Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.11.2019
Całkowita wartość projektu: 30 773,71 zł
W ramach funkcjonowania projektu utworzono klub młodzieżowy dla dzieci z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym dysponujący 15 miejscami. Projekt realizowany był od 01.07.2019 do
30.11.2019r. Siedzibą Klubu była Świetlica środowiskowa w Lubiczu Górnym. Zarówno grupa docelowa jak
i działania realizowane w ramach projektu były ściśle powiązane z Lokalnym Programem Rewitalizacji.
Dla uczestników projektu zrealizowano następujące wsparcie:

᠆ poradnictwa psychologicznego indywidualnego dla wszystkich uczestników projektu w
᠆ warsztaty integracyjno-motywacyjne
᠆ trening umiejętności społecznych w wymiarze:
᠆ „Spotkania z pasją”: zorganizowano 2 spotkania po 4h podczas których osoby prowadzące opowiedziały
o swoich pasjach, które z czasem stały się ich sposobem na życie i jednocześnie źródłem utrzymania. W dniu
29.07.2019 w ramach „Spotkań z pasją” przeprowadzono warsztaty z akrobatyki sportowej w studiu fitness
w Lubiczu Górnym oraz w dniu 07.08.2019r. zajęcia z tenisa ziemnego na kortach w Lubiczu Dolnym.
Zadanie było adresowane do wszystkich uczestników projektu i zostało zrealizowane w 100%.

᠆ warsztaty artystyczne zorganizowane w podziale na 2 grupy: malarską dla dzieci młodszych (10 osób) oraz
fotograficzną dla młodzieży (5 osób). Każdy z warsztatów obejmował 4 spotkania po 4 godziny. Warsztaty
prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę: plastyka oraz fotografa. W ramach realizacji warsztatów
uczestnicy mieli do dyspozycji specjalnie zakupione w tym celu aparaty fotograficzne oraz materiały
plastyczne. Podczas warsztatów malarskich oraz fotograficznych powstały prace, które zaprezentowano na
wystawie w centrum Lubicza Górnego.

᠆ piknik rodzinny
᠆ wystawa prac malarskich/fotograficznych - w dniu 28.08.2019r.zorganizowano imprezę plenerową połączoną
z uroczystym otwarciem wystawy prac, które uczestnicy projektu wykonali podczas warsztatów
artystycznych. Wystawa udostępniona została dla mieszkańców na deptaku przy Amfiteatrze w Lubiczu
Górnym, prace w specjalnych witrynach eksponowane będą do końca września 2019. Impreza otwierająca
wystawę miała charakter uroczysty, specjalnie przygotowane na tę okazję dyplomy wręczył uczestnikom wójt
gminy Lubicz oraz kierownik GOPS w Lubiczu. Ponadto zaproszono teatr „Pomarańczowy Cylinder”, który
wystawił spektakl plenerowy oraz zorganizował animacje dla dzieci, dostępny był popcorn oraz wata
cukrowa. We wszystkich wyżej wymienionych działaniach o charakterze grupowym oprócz osób
prowadzących zajęcia uczestnikom towarzyszył opiekun klubu młodzieżowego. Ponadto uczestnicy w dni
odbywania zajęć mieli zapewnione wyżywienie. W ramach doposażenia świetlicy w której odbywały się
zajęcia zakupiono stół do gry w „piłkarzyki”. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci ubezpieczeniem
w okresie realizacji projektu.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie: 11.1
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt grantowy „Wdrażanie Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
Wkład własny: 1557,15 zł (5% całej wartości projektu)
KONFERENCJA – „RODZINA WIELODZIETNA Z PERSPEKTYWY NAUKI I PRAKTYKI
SPOŁECZNEJ”
W ramach wsparcia i pomocy w realizowaniu podstawowych funkcji rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu zorganizował konferencję pt. „Rodzina wielodzietna z perspektywy nauki i praktyki
społecznej”. Konferencja odbyła się w dniu 28.05.2019r. w Świetlicy Środowiskowej w Krobi.
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Prelegenci zaproszeni przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu omawiali sytuację rodzin
wielodzietnych z perspektywy wartości wychowawczych, trudności z jakimi te rodziny muszą się zmagać
oraz wskazywali metody wsparcia.
Ksiądz profesor Piotr Krakowiak, Kierownik Katedry Pracy Socjalnej Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, w swoim wystąpieniu wskazywał w jaki sposób w Szkocji pracuje się z rodziną
i jakie praktyki stosuje się, aby dzieci miały zapewnione bezpieczeństwo. Doktor Elżbieta Okońska
z Zakładu Filozofii, Wychowania i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy przedstawiła wykład poświęcony wychowaniu do wartości w rodzinie wielodzietnej.
Elżbieta Kuleszko, Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Toruniu,
w swoim wystąpieniu mówiła o metodach diagnostycznych, podejmowanych przez jej zespół. Natomiast
na zakończenie konferencji Anna Sikorska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu,
wskazywała w jaki sposób miejscowy Ośrodek pracuje z rodzinami.
Zadania zlecone gminie
SPECJALISTYCZNE
PSYCHICZNYMI

USŁUGI

OPIEKUŃCZE

DLA

OSÓB

Z ZABURZENIAMI

W roku 2019 świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Usługi te realizowane są w oparciu o Rozporządzenie MPRiPS w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych. Pomocą w tej formie objętych było 27 osób w tym 20 dzieci. Zrealizowano 2 491
godzin rehabilitacji fizjoterapeutycznej, logopedycznej, rozwoju umiejętności społecznych. Na realizację
specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 174 156zł . Wniesiona odpłatność przez
świadczeniobiorców za świadczone usługi wyniosła 18 814 zł. Usługi te w całości finansowane były
z budżetu wojewody. Koszt jednej godziny rehabilitacji (wynagrodzenie rehabilitanta) to 69,90 zł. Na
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzone
było postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
PROGRAM WIELOLETNI „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”
Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r. został ustanowiony wieloletni program wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
Celem tego programu było i jest m.in.:
·wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania
dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym,
·poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,
·poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
·kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
·długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie
zjawiska niedożywiania.
W ramach Programu realizowane były działania dotyczące zapewnienia pomocy w formie dożywiania
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom, w szczególności bezrobotnym, samotnym, w podeszłym wieku,
chorym, niepełnosprawnym w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku.
Programem rządowym ”Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019 objętych zostało 742 osoby, w tym
168 osób korzystało z posiłku, a 574 osoby pobierało zasiłek celowy na zakup posiłku lub artykułów
żywnościowych. Na realizację programu wydatkowano kwotę 281 441 zł, z czego kwotę 222 970 zł
stanowiła dotacja Wojewody, a kwotę 58 471 zł stanowiły środki własne gminy – jako wkład własny,
stanowiący 20,77% ogółu wartości programu. W ramach Programu pomocą objęte były dzieci
ze wszystkich placówek oświatowych, żłobków i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Lubicz
oraz szkół toruńskich, do których uczęszczają nasi młodzi mieszkańcy – uczniowie.
ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ
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Zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wójta (…) gminy właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Decyzję tę wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy,
a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej.
Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń zdrowotnych wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego, stwierdzenie spełniania kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł dla osoby
w rodzinie i spełnianiu innych szczegółowych warunków.
Działając z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres 90 dni dla
40 osób, wydano w tym zakresie 58 decyzji.
Dane statystyczne dotyczące rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej
Z różnych form pomocy społecznej 2019 roku korzystało 517 rodzin - 1219 osób.
Powody przyznawania pomocy, które wynikają z ustawy o pomocy społecznej.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Powody korzystania z pomocy
Ubóstwo
Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
Bezrobocie
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
Wielodzietność
Alkoholizm
Bezdomność
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Sytuacja kryzysowa
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenia losowego

Liczba rodzin
185
179
159
125
58
56
32
13
13
7
5
3
3
2

Źródło: Sprawozdanie MPiPS za rok 2019
Typy rodzin objętych pomocą społeczną
Wyszczególnienie
RODZINY OGÓŁEM
O liczbie osób
1
2
3
4
5
6 i więcej
w tym rodziny z dziećmi ogółem
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM
O liczbie dzieci
1
2
3
4
5
6
7 i więcej

Ogółem
517

Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
1219

235

235

87
65
70
35
25
195
62

174
195
280
175
160
758
199

76

227

67
28
98
4
0

270
136
99
27
0

Źródło: Sprawozdanie MPRiPS za rok 2019
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Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
ASYSTENTURA RODZINNA#
W przypadku, kiedy ośrodek pomocy poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad
środowiskowy. Po analizie wywiadu i zebranej dokumentacji w odpowiedzi na wniosek pracownika socjalnego
kierownik ośrodka przydziela rodzinie wsparcie w formie asystenta rodziny.
W dniu 30.10.2017r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu wprowadził zarządzenie
w sprawie ustanowienia procedury prowadzenia dokumentacji asystentury rodziny. Do obowiązków asystenta
rodziny należy m.in. prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, uzyskanie od klienta
pisemnej zgody na podjęcie współpracy, sporządzenie informacji o rodzinie objętej asystenturą, wypełnianie
karty wstępnej pracy z rodziną, stworzenie planu pracy z rodziną, prowadzenie karty pracy z rodziną, a także
wypełnianie okresowej oceny realizacji planu pracy z rodziną. Następnie w momencie osiągnięcia przez rodzinę
założonych celów zawartych w planie pracy z rodziną asystentura rodziny przechodzi w fazę monitoringu
rodziny, po czym następuje podsumowanie monitoringu i zakończenie współpracy z rodziną. W oparciu
o wprowadzoną wewnętrzną procedurę asystenci rodziny prowadzą regularny monitoring rodzin zagrożonych
"kryzysami" oraz tworzą diagnozę środowiskową rodzin niewydolnych wychowawczo.
Asystent rodziny w ramach swoich obowiązków dokonuje:
·analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
·wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
·rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców,
·podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
·pomocy w integracji rodziny,
·przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
·dążeniu do reintegracji rodziny.
W 2019 roku wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 56 rodzin, w łącznej liczbie 217 osób , w tym
129 dzieci. W wyniku działań, na wniosek Ośrodka 5 dzieci decyzją Sądu Rodzinnego zostało zabranych
z rodziny biologicznej. W 2019 roku zatrudnionych było ośmiu asystentów rodziny. Z czego siedmiu
faktycznie świadczyło asystenturę w rodzinie, zaś 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym
PIECZA ZASTĘPCZA
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011r. art. 191 ust. 9 – w przypadku
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym,
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy
w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki (…), w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy
zastępczej.
W związku z realizacją w/wym. zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ośrodek
pomocy społecznej w 2019r. opłacał pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
– na kwotę łączną 64 743 zł oraz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – na łączną kwotę 92 956 zł.
W 2019r. na pieczę zastępczą poniesiono wydatki w łącznej wysokości 157 699 zł.
Inna działalność w zakresie wspierania osób i rodzin
W ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej.
Rodziny znajdujące się w „kryzysie” mogą otrzymać pomoc specjalistyczną w formie poradnictwa
specjalistycznego. Ogółem z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 145 rodzin, w tym 362 osoby. Było to
poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego, doradztwa zawodowego, przeciwdziałania przemocy i poradnictwa
psychologicznego. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w wymiarze 3/5 etatu psychologa. Z pomocy
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psychologicznej skorzystało w 2019 roku 65 rodzin, udzielono 363 porady. Osoby borykające się z różnymi
„kryzysami” między innymi kryzysem małżeńskim, problemami rozwojowymi dzieci i młodzieży, problemami
wychowawczymi, problemem przemocy w rodzinie, utratą bliskiej osoby, czy nawet poszukiwaniem tożsamości
seksualnej, trudnymi zdarzeniami losowymi - znalazły wsparcie u psychologa.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 0050.1.10.2015 z dnia 31.03.2015r. powołał Zespół Interdyscyplinarny.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
Przychodni Lekarskiej „CITOMED”, I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym
w Toruniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli, Komisariatu Policji w Lubiczu, Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.
W roku 2019 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 158 spotkań grup roboczych.
W skład grup roboczych powoływani byli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
(pracownicy socjalni, asystenci rodziny, psycholog), Komisariatu Policji w Dobrzejewicach (dzielnicowi),
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonywali zadania w ramach obowiązków
służbowych lub zawodowych.
W roku 2019 wszczętych zostało 28 procedur „Niebieskie Karty", na podstawie których powołano 28 grup
roboczych. Z podanych 28 procedur - 5 wszczęli pracownicy socjalni, natomiast 23 procedury wszczęli
funkcjonariusze Policji. W 2019 roku kontynuowana była 1 procedura „Niebieskie Karty” wszczęta w roku
2015 oraz 8 procedur z roku 2018. Łącznie w roku 2019 prowadzonych było 37 procedur „Niebieskie Karty”.
W roku 2019 procedury „Niebieskie Karty” zakończono decyzją Zespołu Interdyscyplinarnego w 20
przypadkach, z czego 8 procedur zakończono z powodu ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania
indywidualnego planu pomocy, natomiast w 12 procedurach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania
działań. Na dzień 31.12.2019r. kontynuowanych było 17 procedur „Niebieskie Karty”.
Raport z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok
2019
L. p.
1
2
3
4

5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18

Wyszczególnienie
Ilość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego
Ilość spotkań grup roboczych
Ilość powołanych grup roboczych
Ilość wszczętych procedur „Niebieskie Karty” w 2019r. - ogółem
przez przedstawicieli GOPS
przez przedstawicieli GKRPA
przez przedstawicieli Policji
przez przedstawicieli Oświaty
przez przedstawicieli ochrony zdrowia
Ilość „Niebieska Karta – A” wypełnionych ponownie podczas trwania procedury
Ilość prowadzonych procedur w 2019r. - ogólnie
Ilość kontynuowanych procedur z 2015r.
Ilość kontynuowanych procedur z 2018r.
Ilość zakończonych procedur z 2015r.
Ilość zakończonych procedur z 2018r.
Ilość prowadzonych procedur na dzień 31.12.2019r.
Osoby, które skierowano do Specjalistycznego Ośr. Wsparcia
Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie
Ilość zawiadomień do Prokuratury z art. 207§1 KK
Ilość wniosków do Sądu Rodzinnego
Ilość zawiadomień do GKRPA

Liczba
4
158
28
28
5
0
23
0
0
1
37
1
8
1
5
17
0
0
4
3
5

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny#
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Id: 30CFB28C-8B04-4839-8861-7B2A9BDAAB79. Uchwalony

Strona 11

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady
ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Zasiłek
rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Świadczeniami rodzinnymi są:
·zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
·świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze,
·jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”.
Prawo do zasiłków i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
·rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
·opiekunowi faktycznemu dziecka;
·osobie uczącej się.
Ogółem w 2019 roku ze świadczeń rodzinnych korzystały rodziny, wg następującej struktury:
1. zasiłek rodzinny- 12 866 świadczeń, na kwotę: 1 509 203 zł;
2. świadczenia z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego – 5 875 świadczeń, na kwotę: 738 525 zł;
3. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 66 świadczeń, na kwotę: 66 000 zł;
4. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 292 świadczeń, na kwotę:
113 857 zł;
5. samotnego wychowywania dziecka - 585 świadczeń, na kwotę: 115 385 zł;
6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 572 świadczeń, na kwotę: 61 080 zł;
7. rozpoczęcia roku szkolnego - 760 świadczeń, na kwotę: 75 677 zł;
8. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania -1659 świadczeń, na kwotę: 115 131 zł;
9. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1941 świadczeń, na kwotę: 184 395 zł;
10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 182 świadczeń, na kwotę: 182 000 zł;
11. wypłata zasiłku pielęgnacyjnego - 3547 świadczeń, na kwotę: 671 966 zł;
12. wypłata świadczeń pielęgnacyjnych - 1132 świadczeń, na kwotę: 1 776 142 zł;
13. zasiłek dla opiekuna – 8 świadczeń, na kwotę 4 960 zł;
14. wypłata świadczenia „złotówka za złotówkę” – 2512 świadczenia, na kwotę 119 144,04 zł;
15. świadczenie rodzicielskie – 687 świadczenia, na kwotę 607 424 zł;
16. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” – 5 świadczeń, na kwotę 20 000 zł;
17. osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 18 świadczeń, na kwotę: 10 784 zł oraz opłacenie składek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 17 świadczeń, na kwotę 2 797zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne:
17 świadczeń, na kwotę: 949 zł;
18. opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 699 świadczeń, na kwotę: 290 810 zł
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - 216 świadczeń, na kwotę: 30 379 zł za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne;
19. opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna7 świadczeń na kwotę 1194 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne: 7 świadczeń, na kwotę 391 zł.
Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę: 5 629 910 zł. Wydatki te finansowane były z budżetu
państwa. Do kwoty tej należy jednak dodać poniesione wydatki finansowane z budżetu gminy, a zaksięgowane
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w rozdziale 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, przeznaczone na koszty związane z realizacją
ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.
W trakcie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, niektóre
wypłacone świadczenia zostały uznane za nienależnie pobrane przez mieszkańców naszej gminy. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie podejmuje działania w celu ich odzyskania tzn. by klienci
nieuprawnieni dokonali zwrotu pobranych świadczeń. Ogólna kwota świadczeń nienależnie pobranych wyniosła
36 941 zł odzyskano świadczenia na kwotę 17 154 zł (zwroty pochodziły także z lat wcześniejszych). Do spłaty
pozostała kwota 19 787 zł.
ŚWIADCZENIA WYCHOWACZE
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie przysługuje matce, ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko
18 roku życia. Do czerwca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługiwało na pierwsze dziecko osobom,
o których mowa powyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800,00 zł, jeżeli
członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwało na pierwsze
dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 1.200,00 zł.#
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia
11 lutego 2016 roku 0d 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku
życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę – bez konieczności brania pod uwagę jako przesłanki
niezbędnej do przyznania świadczenia – kryterium dochodowego. Zmianie uległy również inne zapisy w w/w
ustawie:
·okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego trwał będzie od 1 lipca 2019r. do dnia 31 maja 2021 r., bez
konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r.;
·dodatkowe wsparcie na dziecko w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymają
także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
interwencyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne
placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne, które nie są instytucjami
zapewniającymi całodobowe utrzymanie lub nie są pieczą zastępczą;
·przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od
drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko;
·rodzice mają aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia
wychowawczego. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia
narodzin dziecka. Do tej pory świadczenie wychowawcze przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku;
·świadczenie wychowawcze przysługuje drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu
świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł
przed jego rozpatrzeniem. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć
wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, który do tej pory pobierał świadczenie wychowawcze;
·zniesiony został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego w drodze
decyzji administracyjnej. Osoby składające wniosek otrzymują automatycznie generowaną i przesyłaną na adres
poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia. W przypadku braku poczty elektronicznej osoby
mogą odebrać osobiście informację o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego. Nieodebranie
informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
Ogólna liczba wniosków złożona na świadczenie wychowawcze 500+
wynosiła 3142. W roku
2019 wydanych zostało 2999 decyzji z czego 2938 decyzji przyznających świadczenie, 35 decyzji odmownych
oraz 26 decyzji żądających zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Przyczyną decyzji odmownych było
niespełnianie kryterium ustawowego, brak zasądzonych alimentów na wnioskowane dziecko, podwójnie
złożony wniosek na to samo dziecko w danym okresie zasiłkowym, brak sprawowania bezpośredniej opieki nad
dzieckiem, umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobową opiekę.
W 2019 roku na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 19 138 716 zł – stanowi wydatki budżetu
państwa. Na realizację świadczenia wychowawczego gmina – ośrodek pomocy społecznej naliczył 1,5%
kosztów (zgodnie z art. 29 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) tj. 252 340 zł.
Nienależnie pobranych świadczeń uznano na kwotę 19 837 zł, spłacono 15 239 zł, pozostało 4 598 zł.
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DOBRY START
Rada Ministrów uchwaliła rządowy program „Dobry strat”. Program ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi
w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu raz
w roku na dziecko świadczenia „Dobry start” w wysokości 300,00 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu
na dochód rodziny. W roku 2019 zostało złożonych 2159 wniosków o przyznanie świadczenia, decyzji
pozytywnych wydano 2124, odmownych 7. Decyzje odmowne wydane były w sytuacjach gdy: dziecko jest
studentem, wnioskodawca na stałe przebywa poza granicami kraju a dziecko uczy się w szkole na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek został złożony na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie
przedszkolne (tzw. „zerówka”), dziecko przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Ogólna kwota
wydatkowana na świadczenie „Dobry start” wyniosła 946 125 zł. Świadczenie „Dobry start” finansowane było
z budżetu państwa.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu
wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji; warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych
wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów; zasady i tryb postępowania w sprawach
o przyznanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego; zasady finansowania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia,
a jeśli się uczy w szkole lub szkole wyższej to do ukończenia 25 roku życia albo w przypadku posiadania
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód rodziny nie przekracza
kwoty 800,00zł. Świadczenie alimentacyjne wypłaca się w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów,
jednakże nie wyższej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną.
W roku 2019 złożono 111 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego z czego
99 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę
607 576zł. Wydatki te finansowane były przez budżet państwa, otrzymane za pośrednictwem Wojewody.
Koszt obsługi funduszu alimentacyjnego to kwota 18227,28zł. w całości finansowana z budżetu państwa.
Na mocy ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów każdy dłużnik
alimentacyjny, który mieszka na terenie naszej gminy jest wzywany w celu przeprowadzenia z nim
wywiadu alimentacyjnego oraz do złożenia oświadczenia majątkowego. Celem jest ustalenie sytuacji rodzinnej,
dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego a także stan jego zdrowia oraz przyczyny niełożenia na
osobę uprawnioną do alimentów.
Po przeprowadzeniu wywiadu i ustaleniu stanu faktycznego sytuacji dłużnika, który miała wpływ na
niełożenie alimentów podejmowane są kolejne czynności. Czynności te są zależne od stwierdzonej sytuacji
i mogą one obejmować np. zobowiązanie do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy i aktywizację zawodową
dłużnika.
Jeżeli dłużnik nie wywiązuje się z zobowiązań i nadal uchyla się od łożenia alimentów przez okres 6 m-cy,
dłużnik zostaje decyzją administracyjną uznany za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych .
Z chwilą uprawomocnienia się decyzji składany jest wniosek o ściganie do Prokuratury za przestępstwo
nie alimentacji oraz wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.
W roku 2019 podjęto działania wobec 70 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy
Lubicz. Skierowano 59 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych nie zamieszkujących na
terenie gminy Lubicz do innych gmin.
Na Komisariat Policji w 2019 roku zostało przesłanych 93 informacji o możliwości popełnienia
przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych z uwagi na przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
przez tutejszy organ.
W roku 2019 dłużnicy alimentacyjni zwrócili 217 260,84 zł z czego 171 252,39 zł przekazano do budżetu
państwa natomiast kwotę 46 008,45zł przekazano na dochody własne gminy Lubicz.
STYPENDIA SZKOLNE
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Przyznanie stypendium szkolnego uzależnione jest m.in. od spełniania kryterium dochodowego, które
wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie. W roku 2019 złożono 128 wniosków o przyznanie stypendium
szkolnego. Przyznano 241 stypendiów na kwotę 128 212 zł, z czego z dotacji Wojewody 102 569 zł. Decyzji
odmownych na stypendium szkolne z uwagi na przekroczone kryterium było 14. Stypendia przyznawane
świadczeniobiorcom są na podstawie miesięcznego dochodu na osobę. Miesięczny dochód na osobę do 150 zł –
przyznano 7 uczniom, dochód od 150 zł do 300 zł – przyznano 21 uczniom, dochód od 300 zł do 528 zł –
przyznano 86 uczniom.
W roku 2019 złożono 5 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego w rodzinie
(śmierć w rodzinie, pożar, choroba, wypadek). Wypłacono 5 zasiłków szkolnych na kwotę 3 100 zł, z czego
z dotacji wojewody 2 480 zł.
Łącznie wypłacono 232 świadczenia (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) na kwotę 131 312 zł.
DODATKI MIESZKANIOWE# I ENERGETYCZNE
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości,
finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwości organów, w tych sprawach.
Dodatki mieszkaniowe realizowane są w całości w ramach zadań własnych gminy i przez gminę są
finansowane.
O dodatki mieszkaniowe mogą się ubiegać osoby lub rodziny, które spełniają kryterium dochodowe
i posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Za dochód uważa się wszelkie dochody po odliczeniu kosztów
uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i chorobowe. Najniższa emerytura brutto wynosiła
od marca 2019 roku 1 100 zł.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód za 3 miesiące poprzedzające złożenie
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 925 zł lub 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – 1 375 zł.
W 2019 roku ogółem przyznano 144 dodatki mieszkaniowe na kwotę: 206 843 zł. Dodatki wypłacone zostały
dla użytkowników mieszkań z zasobów komunalnych – 99 dodatków na kwotę: 18 263 zł; mieszkań
spółdzielczych - 339 dodatki na kwotę: 84 853 zł; wspólnot mieszkaniowych - 18 dodatków na kwotę: 2 217 zł;
prywatnych lokali - 281 dodatków na kwotę: 91 908 zł; mieszkań z TBS - 49 dodatków na kwotę: 7 498 zł;
innym – 16 dodatków na kwotę 2 103 zł.
Od stycznia 2014r. GOPS jest realizatorem pomocy w formie dodatku energetycznego. Przyznawany jest on
osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego i posiadającym umowę na dostawę energii elektrycznej.
W roku 2019 dodatek energetyczny wynosił dla gospodarstwa domowego – 1 osobowego 11,37 zł miesięcznie;
dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,80 zł miesięcznie; zaś dla gospodarstw domowych min. 5 osobowych
18,96 zł miesięcznie. Łącznie w 2019 roku wypłacono 156 dodatków energetycznych dla 22 rodzin na kwotę
2 390. Dodatek energetyczny finansowany jest z budżetu państwa, środki na obsługę dodatku energetycznego
wynoszą 2% wypłaconych świadczeń, kwota ta wyniosła 47,79 zł .
STRUKTURA
SPOŁECZNEJ
Lp.
1
2
3

ZATRUNIENIA

I WYDATKÓW

W GMINNYM

Dział
Kierownik
Świadczenia wychowawcze, rodzinne i fundusz alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia

4

Asystent rodziny – etaty współfinansowane przez Wojewodę w ramach
programu

5

Księgowość

6

Usługi opiekuńcze

7

Pomoc społeczna

8

Pozostali pracownicy
- Administrator
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OŚRODKU

POMOCY

Liczba zatrudnionych osób
1
7
1
5 –w tym 1 na urlopie wychowawczym,
1 na urlopie macierzyńskim do IX.2019
2
6 – w tym 1 na długotrwałym zwolnieniu
lekarskim
10 – w tym 1 na urlopie macierzyńskim
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- Kierowca samochodu towarowo-osobowego
- Psycholog
-Animator w Klubie Seniora (zatrudnienie w ramach projektu)

1
1
1
1

Źródło: opracowanie własne
Na dzień 31 grudnia 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu zatrudniał 36 osób.
Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników
socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie
gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym
wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.
Ogółem koszty realizacji wszystkich zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły w 2019r. –
31 746 249 zł, w tym ze środków własnych gminy: 2 938 053 zł, zaś ze środków Wojewody: 28 776 478 zł.
Struktura zrealizowanych w 2019 roku świadczeń, pomocy na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej:
Lp.
1
2
3
4
5

6

7

9

Rodzaj realizowanego zadania

Rozdział

Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Domy pomocy społecznej
Rodziny zastępcze
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wspieranie rodziny
- świadczenia „Dobry Start”
- koszty obsługi „Dobry Start”
- wynagrodzenia asystentów wraz z
pochodnymi, koszty pozostałe (materiały,
ryczałty sam., szkolenia)
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczeń społecznych, w tym:
- świadczenia rodzinne, wsparcie „za życiem”
fundusz alimentacyjny
-składki emerytalno-rentowe za osoby
otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,
specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla
opiekuna
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- inne opłaty (prowizje, koszty postępowania
sądowego)
Świadczenia wychowawcze, w tym:
- świadczenia wychowawcze
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- inne (materiały i wyposażenie)
- zakup usług (prowizje bankowe, usługi
informatyczne)

85510
85202
85508
85205
85504

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające zasiłki stałe
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Ogółem
64 743
629 395
92 956
11 126
1 137 022
915 600
30 525
190 897

Źródło finansowania
Własne Gmina
64 743
629 395
92 956
11 126
115 643

Wojewoda
-

115 643

1 021 379
915 600
30 525
75 254

6 714 424

-

6 714 424

5 629 910
606 986
294 801

-

5 629 910
606 986
294 801

182 727
-

-

182 727
-

85501

19 389 056
19 136 716
227 468
1300
23 572

-

19 389 056
19 136 716
227 468
1300
23 572

85213

22 165

-

22 165

85502
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Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające świadczenia pielęgnacyjne

85513

31 718

-

31 718

11

Pomoc w naturze
w tym:
- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe, w tym:
-wkład własny do projektu „Aktywizacja w
Klubie Integracji Społecznej”
-wkład własny do projektu SENIOR
-schronienie
-zdarzenie losowe
-zasiłki celowe specjalne
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
- dodatki mieszkaniowe
- materiały biurowe
- dodatki energetyczne
Zasiłki stałe
Utrzymanie ośrodka
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- zakup materiałów (mat. biurowe, energia, pom.
dyd., paliwo)
- zakup usług (czynsz, prow. bankowe, poczta,
radca praw., telefony)
- pozostałe wydatki (bhp, licencje na
oprogramowania, ryczałty, delegacje, szkolenia,
bad. med. pracy, wynagrodzenie opiekuna
prawnego)
- leasing sam. osobowego CITROEN
BERLINGO
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, wynagrodzenia opiekunek
Pomoc w zakresie dożywiania
w tym:
- dożywianie w szkołach
- zasiłki celowe na żywność, w tym:
Projekt „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie”
Projekt „Senior +”
- wigilia – paczki wigilijne dla osób samotnych i
rodzin

85214

288 510

162 913

125 597

125 597
162 913
5808

162 913
5808

125 597
-

4000
13 195
3 500
67 895

4000
13 195
3 500
67 895

209 782

207 343

2 439

206 843
549
2390
263 490
1 529 128
1 127 399
63 374

206 843
500
1 212 321
822 359
63 291

49
2390
263 490
316 807
305 040
83

255 067

255 052

15

58 949

47 280

11 669

24 339

24 339

85228

408 826

234 670

174 156

85230

309 942

86 972

222 970

90 662
188 050
17 390
11 112
2 728

18 132
37 610
17 390
11 112
2 728

72 530
150 440

Pozostała działalność
w tym:
- wigilia wraz z paczkami wigilijnymi dla osób
samotnych i rodzin
- projekty realizowane przez GOPS
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym
w tym:
- stypendia szkolne
- zasiłki szkolne
Ogółem

85295

12

13
14

15
16

17

18
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85215

85216
85219

-

85415

441 259

22 314

418 945

6 480

6 480

-

434 779
131 312

15 834
26 262

418 945
105 050

128 212
3100
31 746 249

25 642
620
2 938 053

102 570
2480
28 776 478
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Źródło: sprawozdanie roczne
Przeprowadzone kontrole w roku 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Przeprowadzone kontrole w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu w roku 2019 dotyczyły
następujących kwestii:
1. 20.05.–20.08.2019r. przeprowadzona przez Departament
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie:

Kontroli

Wdrażania

EFS

Urzędu

·kontroli w miejscu realizacji projektu „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie”,
2. 22.08.2019r. przeprowadzona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
w zakresie:
·wizyty monitoringowej w miejscu realizacji wsparcia w ramach projektu pt. „Spotkania z pasją – edycja
2019”,
3. 21.11.2019r. przeprowadzona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
w zakresie:
·kontrola projektu pt. „Spotkania z pasją – edycja 2019”,
4. 10.07.2019r. przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie:
·Pomocy świadczonej przez gminy osobom żyjącym w ubóstwie
5. 19.11.2019r. przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie:
·organizacji jednostki,
·struktury zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o wskaźnik zatrudnienia
wynikający z art. 110 ust. 11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej,
·realizacji wybranych zadań własnych i zleconych określonych w ustawie u pomocy społecznej,
·realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu
6. 06.02.2019r. przeprowadzona przez Urząd Gminy w Lubiczu, w zakresie:
·prawidłowości wydatkowania środków budżetowych,
·oceny standardów kontroli zarządczej.
II.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2016 – 2020 za rok 2019.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy
Lubicz na lata 2016 – 2020 został przyjęty uchwałą nr XX/235/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29.04.2016r.
Celem głównym Programu jest ograniczenie na terenie gminy Lubicz rozmiaru i skutków zjawiska przemocy
w rodzinie poprzez realizację celów szczegółowych dotyczących czterech obszarów - profilaktyki w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie, działań na rzecz sprawców
przemocy w rodzinie oraz profesjonalizacji służb realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
gminy Lubicz na lata 2016 – 2020 jest skorelowany z „Wojewódzkim programem przeciwdziałania przemocy
w rodzinie dla województwa kujawsko – pomorskiego do roku 2020”, „Programem przeciwdziałania
przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata 2019-2023" oraz „Strategią
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2014 – 2020”.
Instytucjami realizującymi zadania w zakresie profilaktyki i wsparcia rodzin zagrożonych bądź uwikłanych
w patologie, uzależnienia, przemoc domową, wykluczenie społeczne, działającymi m. in. na podstawie
Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
gminy Lubicz na lata 2016 – 2020, są Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
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Zespół Interdyscyplinarny tworzą przedstawiciele 9 instytucji i organizacji działających na terenie gminy
Lubicz w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Przychodni Lekarskiej
„CITOMED”, I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli,
Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód. Rada Gminy Lubicz uchwałą
nr XIX/256/20 z dnia 27.02.2020r. przyjęła Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Celem szczegółowym obszaru z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach
działań diagnozujących jest zdobycie wiedzy na temat rozmiarów zjawiska przemocy i jego dynamiki
w odniesieniu do środowiska lokalnego dzięki monitorowaniu zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
gminy Lubicz poprzez gromadzenie danych ilościowych na potrzebę sporządzonych sprawozdań w zakresie
procedury „Niebieskie Karty”.
W roku 2019 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 158 spotkań grup roboczych.
W skład grup roboczych powoływani byli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
(pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, psycholog), Komisariatu Policji w Dobrzejewicach (dzielnicowi),
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu, kuratorzy sądowi, pedagodzy
szkolni. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonywali zadania w ramach
obowiązków służbowych lub zawodowych.
W roku 2019 wszczętych zostało 28 procedur „Niebieskie Karty", na podstawie których powołano 28 grup
roboczych. Z podanych 28 procedur - 5 wszczęli pracownicy socjalni, natomiast 23 procedur wszczęli
funkcjonariusze Policji. W 2019 roku kontynuowana była 1 procedura „Niebieskie Karty” wszczęta w roku
2015 oraz 8 procedur z roku 2018. Łącznie w roku 2019 prowadzonych było 37 procedur „Niebieskie Karty”.
W roku 2019 procedury „Niebieskie Karty” zakończono decyzją Zespołu Interdyscyplinarnego w 20
przypadkach, z czego 8 procedur zakończono z powodu ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania
indywidualnego planu pomocy, natomiast w 12 procedurach rozstrzygnięto o braku zasadności
podejmowania działań. Na dzień 31.12.2019r. kontynuowanych było 17 procedur „Niebieskie Karty”.
Zespół Interdyscyplinarny złożył 4 zawiadomienia do Prokuratury z art. 207 § 1 kk, tj. podejrzenia
popełnienia przestępstwa przemocy wobec osób najbliższych, 3 wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd
w sytuację małoletnich dzieci oraz 5 wniosków o podjęcie działań do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lubiczu
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubiczu.
Mieszkańcy gminy Lubicz wymagający wsparcia, dotknięci przemocą w rodzinie, uwikłanie w przemoc
lub nią zagrożeni korzystali z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, prawnego
oraz terapeutycznego w zakresie uzależnień.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w roku 2019 prowadził poradnictwo specjalistyczne
o charakterze psychologicznym, z którego skorzystały 363 osoby z 65 rodzin. 22 osoby korzystające z tego
poradnictwa objęte było w danym roku oraz w latach poprzednich procedurami „Niebieskie Karty”.
W konsultacjach uczestniczyły głównie ofiary przemocy jak i osoby co do których istniało podejrzenie, że
doznają przemocy w rodzinie. Poradnictwo psychologiczne realizowane było zarówno w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w formie mobilnego punktu wsparcia dla dzieci i młodzieży w 4 punktach
na terenie gminy Lubicz. Konsultacje odbywały się w Szkole Podstawowej w Złotorii oraz w świetlicach
środowiskowych w Krobi i w Lubiczu Górnym oraz w ramach indywidualnych wizyt w Gronowie.
Osoby wymagające wsparcia prawnego kierowane były do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
działającego przy Urzędzie gminy Lubicz. Konsultacji udzielało dwóch radców prawnych przez 4 dni
w tygodniu.
Osoby dotknięte problemem alkoholowym, który często wiąże się występowaniem zachowań noszących
znamiona przemocy domowej, kierowane były do terapeuty uzależnień dyżurującego w Punkcie
konsultacyjno – informacyjnym w świetlicy środowiskowej Lubiczu Dolnym. W roku 2019 z konsultacji
skorzystało 115 osób, w tym 9 kobiet doznających znamion przemocy domowej oraz 12 mężczyzn względem
których toczyła się procedura „Niebieskie Karty”.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w roku 2019 zrealizował projekt socjalny pt. „Chodź,
pomaluj mój świat”. Projekt zakładał podjęcie działań charakterze terapeutycznym i integracyjnym,
w środowiskach w których zaburzone relacje sąsiedzkie negatywnie wpływały na relacje rodzinne ale
i rówieśnicze wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu odbyły się 3 pikniki dla mieszkańców w Młyńcu
Pierwszym, Grabowcu i Gronówku. Pikniki adresowane były dla rodzin z dziećmi zagrożonych
wykluczeniem społecznym, skonfliktowanych w środowisku sąsiedzkim, borykającymi się z dysfunkcjami
społecznymi bądź uwikłanymi w przemoc w rodzinie. Rodziny te w większości objęte były wsparciem
w formie asystentury rodzinnej. Celem pikników było wskazanie na możliwości zdrowego spędzania czasu
wolnego oraz pogłębiania więzi rodzinnych, uczenie rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania trudności
poprzez zabawę i rozmowę oraz nauczenie wspólnego spędzania czasu. Propagowane były wzorce
wychowania bez przemocy.
W ramach Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Gminne Koło Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Lubiczu zorganizowało projekt pt. „Kolory lata”. Projekt skierowany był do rodzin
z dziećmi z terenu gminy Lubicz najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologiami, w tym
przemocą. W ramach projektu odbyły się 3 wyjazdy do Torunia – do „Domu legend”, do Planetarium oraz do
kina. W każdym wyjeździe wzięło udział ok. 30 osób. Ponadto odbyły się 2 spotkania plenerowe w Gronowie, w którym wzięło udział ok. 50 osób oraz w Grabowcu, gdzie uczestniczyło ok.
15 mieszkańców.
W roku 2019 Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie projektu grantowego ze środków europejskich na
realizację projektu „Spotkania z pasją – edycja 2019”. Realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu. Celem projektu była aktywizacja społeczna 15 osób w wieku 7-18 lat zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie gminy Lubicz poprzez aktywną
integrację o charakterze środowiskowym w formie uczestnictwa w klubie młodzieżowym. Uczestnicy objęci
byli indywidualnym poradnictwem psychologicznym, brali udział w warsztatach integracyjno –
motywacyjnych, treningu umiejętności społecznych oraz w warsztatach artystycznych. Dla rodzin
uczestników odbył się piknik rodzinny w Krobi oraz podczas imprezy plenerowej w Lubiczu Górnym
wystawa prac plastycznych oraz fotograficznych przygotowanych przez uczestników projektu. Projekt był
powiązany z działaniami wynikającymi z Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Na terenie gminy Lubicz w roku 2019 nadal funkcjonowało 14 świetlic z 210 miejscami dla dzieci, z czego
13 to świetlice środowiskowe, gdzie odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, sportowo –
rekreacyjne, w tym edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Jedna świetlica ma charakter
socjoterapeutyczny – prowadzi ją Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
W związku z potrzebą podnoszenia kompetencji kadr w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w roku 2019 odbyły się warsztaty oraz szkolenia uwzględniające niniejszą tematykę.
8 listopada 2019r. zrealizowano warsztaty „Metoda Montessori Senior – Montessori life style”
przedstawiające inną wizję opieki z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy względem seniorów. Udział
w niej wzięli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu bezpośrednio zaangażowani
w działania związane z pracą na rzecz seniorów terenie gminy.
Następnie 6 grudnia 2019r. odbyło się szkolenie dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z zakresu chorób otępiennych z elementami przeciwdziałania przemocy. Szkolenie prowadził psychogeriatra dr
Michał Wojtaszek. Spotkanie dotyczyło kwestii pomocy i potrzeby opieki nad osobami starszymi, również
w kontekście zaniedbań i nadużyć zarówno ze strony członków rodziny jak i instytucji pomocowych.
Zachodzące przemiany demograficzne wymagają szczególnego zwrócenia uwagi na problem przemocy wobec
osób starszych. Celem szkolenia było prezentacja form przemocy wobec seniorów, określenie skali tego
zjawiska, motywów oraz konieczności i sposobów przeciwdziałania przemocy wśród osób starszych.
10 grudnia 2019 r. zorganizowane zostało specjalistyczne szkolnie z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie pt. „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Szkolenie prowadził adwokat, certyfikowany
specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autor komentarza do procedury
„Niebieskie Karty”, konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Do udziału
w specjalistycznym szkoleniu zaproszeni zostali członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie grup
roboczych, pedagodzy szkolni, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lubiczu oraz inni specjaliści pracujących lokalnie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W szkoleniu
wzięło
udział
31 osób
i było
dla
uczestników
bezpłatne.
Istotą efektywności funkcjonowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
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Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Lubicz na lata 2016 – 2020 była realizacja zadań w zakresie, formie
i stopniu dostosowanym do potrzeb mieszkańców gminy obejmujących zadania gminy mające na celu
przeciwdziałanie przemocy domowej. Realizacja zadań niniejszego programu wpłynęła na usprawnienie
systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą oraz rozpowszechniła informacje na temat dostępnego
w sytuacji przemocy wsparcia i miejsc gdzie mogą zgłaszać się osoby dotknięte problemem.
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
gminy Lubicz na lata 2016 – 2020 finansowana była ze środków gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy,
pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, a także środków zewnętrznych pozyskanych na realizację
programów osłonowych, programów rządowych i innych, których realizacja wpisywała się w cele zawarte
w niniejszym programie. Bieżący nadzór nad realizacją programu sprawował Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu.
III. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz” za 2019 rok
Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz przyjęto uchwałą numer XXXII/401/2017 Rady Gminy
Lubicz z dnia 30 marca 2017 roku. Celem Programu jest wielopłaszczyznowe wsparcie rodziny
w wypełnianiu swoich funkcji. Wsparcie to ma polegać na kształtowaniu prawidłowych wzorców
funkcjonowania rodziny, tworzeniu nowych form pomocy rodzinie, aktywizowaniu rodziny oraz pomocy
w opiece i wychowaniu dziecka. Realizacja Programu zmierza do zabezpieczenia prawidłowego
funkcjonowania rodziny, zapobiegania sytuacjom kryzysowym, wsparcia w procesie edukacji dzieci
i młodzieży, podjęcia działań profilaktyki zdrowotnej oraz organizacji czasu wolnego.
Realizacja Programu Wspierania Rodziny w gminie Lubicz znacząco wpływa na poprawę funkcjonowania
rodzin zamieszkujących na jej terenie, pozwala na zaspokojenia potrzeb dziecka i całej rodziny głównie
w sferze potrzeb biologicznych, rozwojowych i emocjonalnych, zwiększa aktywność społeczną i zawodową
osób, korzystających z pomocy społecznej oraz rozszerza wiedzę u dzieci i młodzieży w zakresie
bezpieczeństwa, zasad społecznych, życia rodzinnego i aktywności fizycznej,
Program Wspierania Rodziny aranżuje współpracę instytucji, pracujących na rzecz rodziny. Określa ramy
tej współpracy oraz wyznacza obowiązki. W efekcie pojawiają się narzędzia pozwalające zwiększać
bezpieczeństwo dzieci i całych rodzin. Pojawiają się możliwości do zwiększenia aktywności społecznej oraz
zawodowej rodziców, a także mnoży się dostępność do szeroko rozumianego poradnictwa specjalistycznego.
Niniejszy raport podsumowuje rok 2019 z perspektywy realizacji Programu Wspierania Rodziny w gminie
Lubicz uchwalonego na lata 2017-2019, obejmując opis działań już zakończonych oraz tych realizowanych
systematycznie i na bieżąco.
Asystentura rodziny
Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym
poprzez pracę nad podniesieniem jej samooceny, wzbudzeniem wiary we własne siły, a także przez pomoc
w wykonywaniu niezbędnych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego.
Nadrzędnym celem pracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności,
przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu przez
rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.
W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności
na:

᠆ analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
᠆ wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
᠆ rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
᠆ podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
᠆ pomocy w integracji rodziny,
᠆ przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
᠆ dążeniu do reintegracji rodziny.
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W 2019 roku wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 56 rodzin, w tym 129 dzieci. W 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu pracę asystenta rodziny wykonywało łącznie siedmiu
pracowników. W dniu 30.10.2017r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
wprowadził zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury prowadzenia dokumentacji asystentury rodziny
w oparciu, o którą asystenci rodziny wykonują swoje obowiązki.
Asystenci rodziny prowadzą regularny monitoring rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
tworzą diagnozę środowiskową rodzin niewydolnych wychowawczo oraz kreują działania prospołeczne
i prorodzinne na terenie Gminy Lubicz, współrealizując programy osłonowe i mobilizując rodziny objęte
asystenturą rodziny do większej aktywności społeczno-zawodowej.
Świetlice środowiskowe
Na terenie Gminy Lubicz rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze wspierane są
poprzez rozwój świetlic środowiskowych, w których dzieci objęte są programem edukacyjnowychowawczym. W 2019 roku w gminie Lubicz funkcjonowało 14 takich świetlic, w których
dysponowano w sumie 210 miejscami. Celem funkcjonowania świetlic środowiskowych jest:

᠆ diagnozowanie potrzeb dzieci i rodzin oraz organizowanie adekwatnej pomocy we współpracy z innymi
instytucjami,

᠆ korygowanie niewłaściwych zachowań dzieci i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju, a także
wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych,

᠆ organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć grupowych z wykorzystaniem
gier towarzyskich, zajęć twórczych plastycznych i muzycznych oraz ćwiczeń sportowych.
Programy osłonowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu z funduszy europejskich zrealizował projekt
„Spotkania z pasją – edycja 2019”. Ze środków własnych gminy zrealizowano projekt osłonowy „Chodź,
pomaluj mój świat”, natomiast w ramach współpracy z Lubickim Kołem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
zrealizowany został program „Kolory Lata 2019”.
W ramach funkcjonowania projektu „Spotkania z pasją – edycja 2019” utworzono klub młodzieżowy
dysponujący 15 miejscami. Klub rozpoczął działalność 25.07.2019r. w Świetlicy Środowiskowej
w Lubiczu Górnym. Dla uczestników projektu zrealizowano następujące wsparcie:

᠆ poradnictwo psychologiczne indywidualne dla wszystkich uczestników projektu w łącznym wymiarze 48h,
᠆ warsztaty integracyjno-motywacyjne w wymiarze: 2 spotkania po cztery godziny adresowane do wszystkich
uczestników projektu. Zajęcia miały na celu wzajemne poznanie się uczestników oraz wspólne stworzenie
zasad funkcjonowania w klubie. Warsztaty zostały przeprowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem
elementów zabawy. Jako czynnik motywujący do dalszego uczestnictwa w projekcie zorganizowano również
wspólne wyjście do kina,

᠆ trening umiejętności społecznych w wymiarze: 3 spotkania po cztery godziny adresowane do wszystkich
uczestników projektu ,

᠆ „Spotkania z pasją”: zorganizowano 2 spotkania po 4 godziny, podczas których osoby prowadzące
opowiedziały o swoich pasjach, które z czasem stały się ich sposobem na życie i jednocześnie źródłem
utrzymania. W dniu 29.07.2019 w ramach „Spotkań z pasją” przeprowadzono warsztaty z akrobatyki
sportowej w studiu fitness w Lubiczu Górnym oraz w dniu 07.08.2019r. zajęcia z tenisa ziemnego na kortach
w Lubiczu Dolnym,

᠆ warsztaty artystyczne zorganizowane w podziale na 2 grupy: malarską dla dzieci młodszych (10 osób) oraz
fotograficzną dla młodzieży (5 osób). Każdy z warsztatów obejmował 4 spotkania po 4 godziny. Warsztaty
prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę: plastyka oraz fotografa. W ramach realizacji warsztatów
uczestnicy mieli do dyspozycji specjalnie zakupione w tym celu aparaty fotograficzne oraz materiały
plastyczne. Podczas warsztatów malarskich oraz fotograficznych powstały prace, które zaprezentowano na
wystawie w centrum Lubicza Górnego,
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᠆ piknik rodzinny zorganizowany w celu modelowania zdrowego spędzania czasu wolnego oraz zacieśnienia
więzi rodzinnych. Odbył się w dniu 08.08.2019r. na terenie świetlicy w Krobi. Piknik rodzinny połączony był
z zabawami na świeżym powietrzu, grami sportowymi oraz grillem,

᠆ wystawa prac malarskich/fotograficznych. W dniu 28.08.2019r. zorganizowano imprezę plenerową połączoną
z uroczystym otwarciem wystawy prac, które uczestnicy projektu wykonali podczas warsztatów
artystycznych. Wystawa udostępniona została dla mieszkańców na deptaku przy Amfiteatrze w Lubiczu
Górnym. Prace w specjalnych witrynach eksponowane były do końca września 2019. Impreza otwierająca
wystawę miała charakter uroczysty, specjalnie przygotowane dyplomy wręczył uczestnikom Wójt gminy
Lubicz oraz kierownik GOPS w Lubiczu. Ponadto zaproszono teatr „Pomarańczowy Cylinder”, który
wystawił spektakl plenerowy oraz zorganizował animacje dla dzieci. Dostępny był także popcorn oraz wata
cukrowa.
Ze środków własnych gminy zrealizowano projekt osłonowy dla dzieci i młodzieży, „Chodź, pomaluj
mój świat”, który został zrealizowany w okresie letnich wakacji. Podczas jego trwania organizowano gry
i zabawy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego celem była
aktywizacja społeczna rodzin, poprawa relacji rodzinnych i sąsiedzkich oraz organizacja czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży. W efekcie tych działań dzieci zyskały zainteresowanie rodziców, a rodzice nabyli
wiedzę na temat metod spędzania czasu razem ze swoimi dziećmi. Projekt socjalny „Chodź, pomaluj mój
świat” odbył się w Młyńcu Pierwszym, Gronówku oraz Grabowcu. W jego trakcie dzieci grały w piłkę
nożną, uni-hokeja, koszykówkę, badmintona, gry planszowe, malowały oraz brały udział w innych grach
plenerowych. Za każdym razem wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek, a spotkania kończyły się
wspólnym grillem. Działania głównie skierowane były do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
choć w rzeczywistości otwarte były dla wszystkich chętnych i gotowych do zabawy. List obecności
nie prowadzono. Szacunkowo udział w projekcie wzięło około 80 osób.
W ramach Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Gminne Koło
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowało półkolonie letnie dla dzieci pod nazwą „Kolory Lata 2019”.
Przy czym należy zaznaczyć, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu powołali
do życia i aktywnie działają w lokalnym oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Za organizację
niniejszego projektu osłonowego odpowiedzialni byli pracownicy tut. Ośrodka. Projekt „Kolory Lata
2019” finansowany przez Urząd Gminy w Lubiczu.
W programie projektu „Kolory Lata 2019” znalazła się organizacja dwóch spotkań plenerowych na
terenie miejscowości gminy Lubicz, a także trzy wyjazdy. Podczas „Dnia niebieskiego”, który odbył się
w Gronowie, dzieci uczestniczyły w spotkaniu z policją. Odbyła się pogadanka na temat kontaktu
z osobami obcymi i bezpiecznych wakacji. Dzieci mogły zaznajomić się z umundurowaniem policjanta
oraz radiowozem. Dzieci miały okazję zobaczyć zainicjowaną scenkę tropiącą-poszukiwawczą, otrzymały
również opaski na rękę.
W „Dniu czerwonym”, który odbył się w Grabowcu, uczestnicy spotkania przeszli szkolenie pierwszej
pomocy, zapoznali się z mundurem strażaka oraz sprzętami znajdującymi się w wozie strażackim.
Działania podczas tych dni były urozmaicone o animacje na rzecz integracji rodzin oraz miały na celu
promowanie poprawnych wzorców społecznych. Każdemu spotkaniu towarzyszył słodki poczęstunek oraz
napoje. Zakupione sprzęty i przybory papiernicze zostały zaś wykorzystane do gier podczas prowadzonych
zajęć.
Podczas projektu zrealizowano również trzy wyjazdy do Torunia. Podczas wycieczek wzięło udział od
30 do 33 uczestników, dzieci i ich rodzice, dotkniętych problemem uzależnień behawioralnych,
alkoholowych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. „Dzień zielony” to wyjazd do Domu Legend,
gdzie dzieci miały okazję wysłuchać legend toruńskich oraz brać aktywny udział w scenkach wraz
z aktorami. Wyjazd zawierał w sobie również chwilę wypoczynku na placu zabaw, zakończył się zaś
posiłkiem w restauracji. „Dzień żółty” to wyjazd do Planetarium. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć seans
na temat gwiazdozbiorów, planet oraz legend astronomicznych. Dzień ten również zakończył się
wspólnym posiłkiem. „Dzień pomarańczowy” to wyjazd do kina Cinema City. Dzieci miały okazję
zobaczyć film animowany „Toy Story 4”. W ramach posiłku dzieci otrzymały słodki poczęstunek- lody.
Poradnictwo specjalistyczne
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu prowadził poradnictwo specjalistyczne na rzecz rodzin
o charakterze psychologicznym i rodzinnym. Łącznie z poradnictwa specjalistycznego skorzystało
145 rodzin w skład, których wchodzą 362 osoby.
Współpraca z innymi instytucjami
Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny, pracujący w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lubiczu utrzymują stałe i bieżące relacje z przedstawicielami szkół, do których uczęszczają dzieci
i młodzież z terenu gminy Lubicz. Współpraca pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów
szkolnych, wychowawców szkolnych ma charakter ciągły i regularny. Wymiana opinii o rodzinie
i wyznaczanie kierunków pracy z rodziną odbywa się podczas zwoływanych tzw. grup roboczych. Ponadto
część spotkań ma charakter nieformalny i wynika z bieżącej pracy i potrzeby natychmiastowej reakcji,
wymiany poglądów i podjęcia stosownych działań.
Konferencja
W ramach wsparcia i pomocy w realizowaniu podstawowych funkcji rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu zorganizował konferencję pt. „Rodzina wielodzietna z perspektywy nauki i praktyki
społecznej”. Konferencja odbyła się w dniu 28.05.2019r. w Świetlicy Środowiskowej w Krobi.
Prelegenci zaproszeni przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu omawiali sytuację rodzin
wielodzietnych z perspektywy wartości wychowawczych, trudności z jakimi te rodziny muszą się zmagać
oraz wskazywali metody wsparcia.
Ksiądz profesor Piotr Krakowiak, Kierownik Katedry Pracy Socjalnej Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, w swoim wystąpieniu wskazywał w jaki sposób w Szkocji pracuje się z rodziną
i jakie praktyki stosuje się, aby dzieci miały zapewnione bezpieczeństwo. Doktor Elżbieta Okońska
z Zakładu Filozofii, Wychowania i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy przedstawiła wykład poświęcony wychowaniu do wartości w rodzinie wielodzietnej.
Elżbieta Kuleszko, Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Toruniu,
w swoim wystąpieniu mówiła o metodach diagnostycznych, podejmowanych przez jej zespół. Natomiast
na zakończenie konferencji Anna Sikorska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu,
wskazywała w jaki sposób miejscowy Ośrodek pracuje z rodzinami.
Procedura „Niebieskie Karty”
W 2019 roku w gminie Lubicz prowadzonych był 37 procedur „Niebieskie Karty”. W samym tylko
2019 roku wszczęto 28 procedur „Niebieskie Karty”, z czego pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu wszczęli 5 procedur, funkcjonariusze Policji wszczęli 23 procedury. W związku
z prowadzonymi procedurami „Niebieskie Karty” odbyło się łącznie 158 spotkań grup roboczych oraz
4 spotkania zespołu interdyscyplinarnego. W toku wszczętych postępowań trzykrotnie o sytuacji
w rodzinie informowany był Sąd Rodzinny i Nieletnich, a czterokrotnie prokuratura.
W pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych uczestniczyli przedstawiciele szkół,
kuratorzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lubiczu, funkcjonariusze Policji oraz służby zdrowia. Wszystkie
wymienione instytucje współpracują, utrzymując bieżące relacje.
Inne działania w ramach Programu Wspierania Rodziny
W związku z zadaniem popularyzowania rodzinnych form spędzania czasu wolnego i integracji ze
środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie imprez i festynów kulturalnych w sumie przeprowadzono
cztery gminne imprezy oraz festyny o charakterze masowym tj. „Dzień Kobiet”, „Lubickie Lato” oraz
„Kryterium Asów”. Wymienione wydarzenia były otwarte dla wszystkich mieszkańców Gminy Lubicz. Nie
prowadzono ewidencji obecności.
Wsparcie dla rodzin prowadzone było również w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze prowadzone były zarówno ze środków
własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu oraz z pozyskanych środków europejskich. Usługi
opiekuńcze przyznano łącznie 52 osobom, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami
psychicznymi przyznano 27 osobom.
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Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny pośredniczą w przekazywaniu dóbr materialnych (tj. sprzętu
AGD, mebli i odzieży). Zadanie to wykonywane jest na bieżąco, gdy wymagają tego okoliczności.
W przypadku dwóch rodzin Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu podjął działania z tytułu zdarzenia
losowego.
W Gminie Lubicz realizowana jest pomoc materialna na rzecz dzieci i młodzieży uczącej się. W 2019 roku
dla 114 rodzin wypłacono stypendium szkolne socjalne dla rodzin z niskimi dochodami w ramach
wyrównywania szans. Ponadto dla 5 rodzin wypłacono zasiłki szkolne z tytułu zdarzenia losowego.
Realizowany jest także ogólnopolski program „Karta Dużej Rodziny”. W ramach tego programu w 2019 roku
z jego oferty skorzystało 175 nowych rodzin.
IV. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji „Programu Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 20172020.”
Program Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz przyjęto uchwałą numer XXXVI/465/2017 Rady Gminy
Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 roku. Celem Programu jest wszechstronna pomoc na rzecz seniorów głównie
z perspektywy funkcjonowania osób starszych w życiu rodzinnym i społecznym oraz zadbania o jak
najlepszy ich komfort w życiu codziennym. Realizacja Programu zmierza do powołania i rozwoju instytucji
wspierających seniorów oraz do zapewnienia stałego ich finansowania, co w dużej mierze opiera się na
środkach zewnętrznych pozyskanych ze środków europejskich oraz własnych gminy. Ponadto działania
wynikające z Programu Wspierania Seniorów zapobiegają sytuacjom kryzysowym oraz podejmują działania
w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz organizacji czasu wolnego.
Funkcjonowanie Programu pozwala na integrację środowiska seniorów głównie poprzez udział
w Klubach Wsparcia Seniorów. Natomiast z punktu widzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu bliższe poznanie problemów z jakimi borykają się seniorzy pozwala na ich
skuteczniejsze rozwiązywanie.
Niniejszy raport podsumowuje rok 2019 z perspektywy realizacji Programu Wspierania Seniorów
w Gminie Lubicz na lata 2017-2020. Obejmuje opis działań już zakończonych oraz tych realizowanych
systematycznie i na bieżąco.
Kluby Wsparcia Seniora
Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”
Okres realizacji: 01.04.2018 – 30.06.2019r.
Całkowita wartość projektu: 338 725,00 zł.
Projekt miał na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubicz.
W ramach projektu przewidziano realizację dwóch głównych zadań:
I. Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą" działający w okresie od 01.06.2018 do 31.06.2019r.- oferujący udział
w różnego rodzaju zajęciach, wyjazdach i poradnictwie mającym na celu podtrzymanie jak największej
sprawności u seniorów i osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu z życia społecznego.
Założono że Klub w ramach projektu dysponował będzie 15 miejscami dla mieszkańców Gminy Lubicz
spełniających kryteria rekrutacji i będzie finansowany w ramach przedmiotowej dotacji przez 12 m-cy. Udział
w Klubie był całkowicie bezpłatny dla uczestników. W sumie w trakcie całego projektu w Klubie Wsparcia
Seniora wzięło udział 21 osób, a Klub w Krobi funkcjonował przez 13 m-cy (udało się sfinansować jeden
dodatkowy miesiąc w ramach oszczędności w projekcie).
Klub seniora czynny był 3 dni w tygodniu po min. 6 h dzienne. W ramach funkcjonowania odbywały się
następujące zajęcia: warsztaty rozwijania umiejętności i zainteresowań,
zajęcia edukacji zdrowotnej, prowadzone m.in. przez pielęgniarki, lekarzy, dietetyków itp.
zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji, poradnictwo prawne, psychologiczne,
rodzinne

Id: 30CFB28C-8B04-4839-8861-7B2A9BDAAB79. Uchwalony

Strona 25

II. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone w okresie 01.06.2018 – 31.06.2019r.- dla osób
w gorszej kondycji psychofizycznej, mniej mobilnych, wymagających wsparcia w postaci usług opiekuńczych
(w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej). W ramach projektu zaangażowane zostały 3 dodatkowe opiekunki
świadczące usługi w 19 środowiskach. Usługi opiekuńcze przyznawane były na podstawie decyzji
administracyjnej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubicz w tej sprawie.
Usługi opiekuńcze zorganizowane zostały zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Odbiorcami usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania były osoby niesamodzielne. Pomoc przysługiwała osobie, która
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a która z uzasadnionej
przyczyny jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.
Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych określany był indywidualnie w zależności od
potrzeb i możliwości.
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 – podziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Wkład własny: 27 098,00 (8% całej wartości
projektu).
Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie
Okres realizacji: 01.12.2018r- 31.12.2020r.
Całkowita wartość projektu: 394 700 zł.
GOPS w Lubiczu w imieniu Gminy Lubicz realizuje projekt pt. Klub Wsparcia Seniora. Zajęcia odbywają
się w wyremontowanej świetlicy przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym. Jest to miejsce świadczenia usług
wspierających dla osób niesamodzielnych, w tym starszych oraz niepełnosprawnych. Realizacja projektu
zaplanowana jest lata 2019-2020. Zakłada się że w projekcie wezmą udział minimum 24 osoby.
Dwa razy w tygodniu (w inne dni niż działa Klub Senior+”) uczestnicy z różnych miejscowości z terenu
gminy dowożeni są na zajęcia specjalnie wynajętym busem. Animatorzy przez 6 godzin dziennie organizują
im czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć
z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji wreszcie – zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy
otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz
rodzinnego. Na miejscu w uczestnicy zapewniony będą mieli obiad.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2
Rozwój usług społecznych w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wkład własny: 39 470 zł (10% całej wartości projektu).
Klub „Senior +”
Kontynuacja projektu z 2018r., który zakładał utworzenie na terenie Gminy Lubicz nowej placówki Klub
„Senior+” poprzez remont, adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku pełniącym w przeszłości
funkcję przychodni zdrowia w miejscowości Lubicz Górny. Budynek jest własnością Gminy Lubicz i po
adaptacji na potrzeby działalności Klubu „Senior+” udostępnione zostały pomieszczenia spełniające
minimalny standard placówki określony w Programie poszerzony o pomieszczenia dodatkowe o łącznej
powierzchni ok. 223 m2. Placówka została usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów oraz jest
dostosowana do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych.
Remont oraz adaptacja pomieszczeń przeprowadzona została w 2018r. Przez cały 2019r. prowadzona była
działalność w ramach Klub „Senior+” z dotacji z rządowego programu.
Klub Senior+ funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiczu jednorazowo dla min. 15 osób dwa razy w tygodniu po 6 godzin dziennie. W ramach zajęć
prowadzone są m.in. „Warsztaty rozwijania umiejętności i zainteresowań”, poradnictwo prawne,
psychologiczne, socjalne, zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę oraz fizjoterapeutkę. Ponadto uczestnicy
w ramach projektu korzystali z wyjazdów do kina, na wycieczki, imprezy integracyjne itp. Wszyscy mieli
zapewniony transport na zajęcia oraz ciepły posiłek w dni funkcjonowania Klubu.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
Wkład własny: 46 740,00 zł (60% całej wartości projektu).
Podnoszenie kompetencji – warsztaty, szkolenia
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Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach podnoszenia swoich kompetencji
i warsztatu pracy z osobami w wieku senioralnym uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach.
8 listopada 2019r. zrealizowano warsztaty „Metoda Montessori Senior – Montessori life style”
przedstawiające inną wizję opieki względem seniorów. Udział w niej wzięli pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu bezpośrednio zaangażowani w działania związane z pracą na rzecz seniorów
na terenie gminy.
15 listopada 2019r. odbył się kurs pierwszej pomocy pn. „Stany zagrożenia zdrowia i życia u dorosłych
i dzieci”. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy, którzy bezpośrednio pracują z seniorami w prowadzonych
klubach seniora oraz pracownicy, którzy opiekują się seniorami w ramach usług opiekuńczych. Ratownik
medyczny w trakcie szkolenia uczył jaki zespół czynności wykonany powinien zostać w razie wypadku,
urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczyli
się obsługiwać defibrylator AED.
6 grudnia 2019r. odbyło się szkolenie dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu
chorób otępiennych. Szkolenie prowadził psychogeriatra dr Michał Wojtaszek. Spotkanie dotyczyło kwestii
pomocy i potrzeby opieki nad osobami starszymi, również w kontekście zaniedbań i nadużyć zarówno ze
strony członków rodziny jak i instytucji pomocowych. Zachodzące przemiany demograficzne wymagają
szczególnego zwrócenia uwagi na problem przemocy wobec osób starszych. Celem szkolenia było
prezentacja form przemocy wobec seniorów, określenie skali tego zjawiska, motywów oraz konieczności
i sposobów przeciwdziałania przemocy wśród osób starszych.
Wigilia
18 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie wigilijne, w którym wzięło udział 71 osób będących w wieku
senioralnym, osób samotnych, ubogich, chorych i bezdomnych. Spotkanie zostało zorganizowane
w Świetlicy Środowiskowej w Krobi. Uczestnicy Wigilii otrzymali paczki świąteczne zawierające produkty
żywnościowe, każda o wartości 69,95 zł. Ponadto zaproszonym 29 osobom, które ze względów zdrowotnych
nie były obecne na spotkaniu wigilijnym pracownicy socjalni dostarczyli paczki świąteczne do miejsca ich
zamieszkania.
Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze prowadzone były zarówno ze środków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu oraz z pozyskanych środków europejskich. Usługi opiekuńcze przyznano łącznie
52 osobom.
V. Potrzeby i plany Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W 2019 oraz w pierwszym kwartale 2020 roku ośrodek pomocy społecznej złożył pięć wniosków
aplikacyjnych o dofinansowanie projektów:
1. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt.
Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”. Projekt zakłada realizację działań mających na celu aktywizację osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Lubicz, dla 24 uczestników projektu, którzy otrzymają
kompleksowe wsparcie w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej. Planowany okres realizacji projektu:
01.04.2020-31.03.2022. Całkowita wartość projektu: 372 562,40 zł. Projekt przeszedł pozytywnie proces oceny
i uzyskał dofinansowanie.
2. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie” w ramach
projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy
Działania „Podgrodzie Toruńskie, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. Centrum Aktywności
Lokalnej „Boczna 4”. Celem projektu jest aktywizacja społeczna 12 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie gminy Lubicz poprzez uczestnictwo w klubie
młodzieżowym w okresie maj – listopad 2020. Wartość projektu 41 838,19 zł. Projekt przeszedł pozytywnie proces
oceny i uzyskał dofinansowanie.
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3. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach poddziałania 9.1.2 „Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. Klub
Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” w Lubiczu. W ramach projektu przewidziano utworzenie Klubu Wsparcia Seniora
- posiadającego w swojej ofercie różnorodne zajęcia, wyjazdy i poradnictwa mające na celu podtrzymanie jak
największej sprawności u osób niesamodzielnych, w tym seniorów oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu z życia
społecznego. Założono, iż Klub w ramach projektu dysponował będzie 18 miejscami dla mieszkańców Gminy
Lubicz spełniających kryteria rekrutacji i będzie finansowany w ramach przedmiotowej dotacji przez 24 m-ce.
Udział w Klubie będzie całkowicie bezpłatny dla uczestników. Planowany okres realizacji projektu: 01.01.202131.12.2022. Całkowita wartość projektu: 386 370,00 zł. Projekt przeszedł pozytywnie proces oceny i obecnie po
zakończonym etapie negocjacji przygotowywana jest umowa o dofinansowanie.
4. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020” Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie
funkcjonowania Klubu „Senior+” złożyliśmy ofertę na łączną kwotę 77 880,00 zł na kontynuację działalność
Klubu „Senior+” w Lubiczu Górnym w roku 2020. Klub Senior+ funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu jednorazowo dla min. 15 osób, dwa razy w tygodniu po
6 godzin dziennie. W ramach zajęć prowadzone są m.in. „Warsztaty rozwijania umiejętności i zainteresowań”,
poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę oraz fizjoterapeutkę.
Ponadto uczestnicy w ramach projektu korzystali z wyjazdów do kina, na wycieczki, imprezy integracyjne itp.
Wszyscy uczestnicy mają zapewniony transport na zajęcia oraz ciepły posiłek w dni funkcjonowania Klubu.
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2020. Projekt przeszedł pozytywnie proces oceny
i obecnie przygotowywana jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki umowa o dofinansowanie projektu.
5. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach poddziałania 9.3.2 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Wspieramy”.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie
Gminy Lubicz dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu oraz osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia
kompleksowej oferty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. W ramach projektu zaplanowano
realizację dwóch form wsparcia, które dotychczas na terenie Gminy nie były realizowane: specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla minimum 18 osób oraz usługi asystenckie dla min 6 osób
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022.
Całkowita wartość projektu: 607 575,00zł. Projekt jest w trakcie oceny przez Kujawsko-Pomorski Urząd
Marszałkowski.
Ponadto ośrodek w 2020 roku będzie kontynuował realizację projektu pt. Klub Wsparcia Seniora
w Kopaninie. Zajęcia odbywają się w wyremontowanej świetlicy przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym. Jest
to miejsce świadczenia usług wspierających dla osób niesamodzielnych,
w tym starszych oraz
niepełnosprawnych. Realizacja projektu zaplanowana jest lata 2019-2020. Zakłada się, że w projekcie wezmą
udział minimum 24 osoby. Dwa razy w tygodniu (w inne dni niż działa Klub Senior+”) uczestnicy z różnych
miejscowości z terenu gminy dowożeni są na zajęcia specjalnie wynajętym busem. Animatorzy przez 6 godzin
dziennie organizują im czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów
kulturalnych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji wreszcie – zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych.
Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz
rodzinnego. Na miejscu uczestnicy zapewniony będą mieli obiad. Projekt współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług społecznych w ramach ZIT
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.12.2018r- 31.12.2020r. Całkowita wartość projektu: 394 700,00 zł.
Gmina Lubicz w 2019 r. złożyła deklarację współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Toruniu w zakresie realizacji projektu pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju
pomocy środowiskowej dla seniorów”. Realizacja owego projektu opóźnia się, ale mamy otrzymać około
20 „bransoletek” życia. Opaska ta monitoruje ruch seniora, a sygnał przekazywany jest do centrum monitoringu,
który w zależności od okoliczności powiadamia o ewentualnym zdarzeniu rodzinę bądź służby ratunkowe.
W ramach owego projektu ma nastąpić także rozwój usług opiekuńczych- w ramach pomocy sąsiedzkiej.
Dotychczasowe doświadczenie z realizacji projektów, którego odbiorcami są seniorzy tj. prowadzone Kluby
Wsparcia Seniora pokazują, że seniorzy – mieszkańcy naszej gminy mają coraz większą gotowość do
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korzystania z zaproponowanych przez ośrodek form aktywności. Już dziś dostrzegamy potrzebę utworzenia
dziennego domu pomocy społecznej, czy też dziennego domu samopomocy. Dzisiaj nasi seniorzy są już gotowi
do codziennego korzystania ze wsparcia. Istotne jest to nie tylko w kontekście zdiagnozowanych potrzeb
seniorów i problemu starzenia się społeczeństwa ale także w kontekście ponoszonych wydatków na opłacenie
pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Konieczne jest, aby w najbliższych latach
podejmować działania zmierzające do utrzymywania seniorów w miejscu zamieszkania, poprzez rozwój usług
opiekuńczych i placówek wsparcia dziennego.
Na terenie gminy Lubicz nie ma infrastruktury przynależnej osobom bezdomnym tj. schroniska, noclegowni
czy ogrzewalni. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniliśmy schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – zawarliśmy stosowne umowy na realizację usług schronienia.
Pomimo ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie
usługi noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych, nie mamy zawartej umowy – nie wpłynęła żadna oferta.
W obszarze wspierania rodziny nadal istnieje pilna potrzeba pozyskania, przygotowania i podjęcia
współpracy z „rodzinami wspierającymi”.
Nadal ośrodek ma dość trudne warunki pracy, obecnie jesteśmy rozlokowani w dwóch siedzibach, co bez
wątpienia ułatwia pracę na stanowiskach merytorycznych, ale utrudnia organizację i zarządzanie pracą. Nadal
nie spełniamy wymogów lokalowych i zabezpieczenia dla serwerów, nie posiadamy zaplecza magazynowego,
oraz garażu dla samochodu służbowego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu przedłożyła coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka w roku 2019. Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka w przedłożonym sprawozdaniu
przedstawiła kompleksową działalność w zakresie pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom gminy Lubicz
i innym osobom potrzebującym. Udzielana pomoc przybierała różne formy: zasiłku stałego, specjalistycznych
usług opiekuńczych, posiłku (w tym obiadów w szkołach), zasiłku okresowego i celowego, usług
opiekuńczych, sprawiania pogrzebu, zasiłków celowych i w naturze, schronienia i opłaty za pobyt w domu
pomocy społecznej i inne. GOPS realizował także świadczenia rodzinne. Przyznawane były: zasiłki rodzinne,
dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia
przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne. Ponadto
wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego i podejmowano działania wobec dłużników
alimentacyjnych. Przyznawane były również dodatki mieszkaniowe. Realizowano zadania z zakresu
przeciwdziałaniu przemocy oraz z zakresu pieczy zastępczej. Nadto Kierownik GOPS w Lubiczu przedłożyła
sprawozdanie ze zrealizowanych programów współfinansowanych z EFS.
Mając powyższe na względzie, zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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