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1.  ZAKRES DZIAŁANIA O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA  
 
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie:  
 
• pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

Nr 64, poz. 593 ze zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania z zakresu 
pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań:  
a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym;  
b) zadania własne gminy;  
c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  

 
• przyznawania dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadania własne 

gminy zgodnie ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 
71, poz. 734 ze zm. )  

 
• przyznawania   świadczeń   rodzinnych,   które  są   wykonywane  jako   zadanie   zlecone  
       z zakresu   administracji    rządowej   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   28   listopada   2003r.  
     o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 133, poz. 992 ze zm.).  
     Ośrodek  wykonuje  po wyŜsze  zadanie  na  podstawie  zarządzenia Wójta Gminy Lubawa  

Nr 70/04 z dnia 4 maja 2004r. w sprawie upowaŜnienia kierownika ośrodka do          
prowadzenia  postępowania  w sprawach  świadczeń  rodzinnych a  takŜe do  wydawania w  
tych sprawach decyzji.  

 
• przyznawania zaliczki alimentacyjnej, które wykonywane było jako zadanie zlecone              

z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r.                      
o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 
Nr 86, poz. 732 ze zm.). Ośrodek wykonywał powyŜsze zadanie na podstawie zarządzenia 
Wójta Gminy Lubawa Nr 134/05 z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie upowaŜnienia 
kierownika ośrodka do prowadzenia postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowane było w okresie od 1 września 2005r. do 
30 września 2008r. 

 
• przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r.                 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 1, poz. 7.).  
Ośrodek  wykonuje  powyŜsze  zadanie na  podstawie  zarządzenia  Wójta Gminy Lubawa  
Nr 160/08 z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie upowaŜnienia kierownika ośrodka do 
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do 
wydawania w tych sprawach decyzji. Zadanie realizowane jest od 1 sierpnia 2008r. 

 
• prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu naleŜącym do 
zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu       
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze 
zm.). Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki    i    Rozwiązywania     Problemów     Alkoholowych,   zgodnie    z   uchwałą 
Nr XIII/78/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2007r. 
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• przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Zadania te były realizowane               
w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z uchwałą Nr 
XIII/79/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2007r.  

 
 
2.  STRUKTURA KADROWA O ŚRODKA  
 

Od 2008 Ośrodek funkcjonował w nowej strukturze organizacyjnej wprowadzonej 
zarządzeniem nr 71/2007 z dnia 27.12.07r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, zmienionego zarządzeniem nr 87/2008 z dnia 
01.04.2008r. i zarządzeniem nr 103/2008 z dnia 30.10.2008r. 
 
Struktura organizacyjna Ośrodka przedstawia się następująco:  
 

1) Kierownik – 1 osoba.  
 

2) Dział Pomocy Środowiskowej  
• sekcja pracy socjalnej (specjalista pracy socjalnej – 2 osoby; pracownik socjalny – 
4 osoby);  
• sekcja usług opiekuńczych (stanowisko ds. opieki domowej – młodszy opiekun; 22 
osoby w wymiarze 17,25 etatu kalkulacyjnego) 

 
3) Dział Świadczeń Społecznych  

• stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – 3 osoby w wymiarze 2,15 etatu, w tym:  
1 osoba inspektor – 0,75 etatu; 1 osoba – podinspektor w wymiarze 0,50 etatu;  
1 osoba – podinspektor w wymiarze 0,90 etatu;  
• stanowisko ds. pomocy społecznej – 2 osoby w wymiarze 1,50 etatu, w tym:  
1 osoba – podinspektor – 0,50 etatu; aspirant pracy socjalnej – 1 osoba w wymiarze  
1 etat zatrudniona od 01.11.08r.;  
• stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych – 1 osoba w wymiarze 0,10 etatu.   

 
4) Dział Finansowo - Księgowy  

• główny księgowy – 1 osoba;  
• stanowisko ds. kadr i płac – podinspektor – 1 osoba;  
• stanowisko ds. księgowości – podinspektor - 2 osoby, w tym 1 osoba zatrudniona 
od 18.11.08r.  

 
5) Dział Organizacyjny  

• stanowisko ds. informatyki – referent – 1 osoba;  
• stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego – 1 osoba zatrudniona 
od 01.11.08r. 

 
6) Dział Programów i Projektów  

• stanowisko ds. programów i projektów – 4 osoby, w tym: pracownik socjalny – 2 
osoby; podinspektor – 1 osoba; inspektor – 1 osoba w wymiarze ¼ etatu;  
• wychowawcy  (6 osób x 0,5 etatu), w tym 2 osoby – świetlica w Złotowie; 1 osoba 
– świetlica   w  RoŜentalu;  1 osoba  -  świetlica  w  Sampławie;  2  osoby  –   świetlica  
w Prątnicy; 
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• pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji projektu systemowego ze środków EFS 
w okresie 01.08-31.12.2008r. – 4 osoby, w tym: Lider Klubu Integracji Społecznej –  
1 osoba; Animator Lokalny – 1 osoba; Aspirant pracy socjalnej – 2 osoby.  
 
Stan zatrudnienia na koniec 2008r. wynosił 52 osoby, w tym 44,25 etatów 

kalkulacyjnych.  
Wzrost zatrudnienia w Ośrodku w 2008 roku spowodowany był m. in. koniecznością 

zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych zadań oraz prawidłowym zabezpieczeniem 
nowych inicjatyw i przedsięwzięć, wynikających w szczególności z:  
 
� przystąpienia przez Ośrodek do realizacji projektów systemowych w ramach Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  związanego  z  wdraŜaniem  nowych narzędzi  
i instrumentów związanych z aktywizacją klientów pomocy społecznej;  

 
� przystąpienia przez Ośrodek do udziału w konkursach na realizację projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (7 projektów konkursowych 
złoŜonych przez jednostkę znalazło się na liście rankingowej w ramach działania 7.3 – 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, których realizacja rozpocznie się 2009 
roku);  

 
� realizowania nowego zadania zleconego gminie, wynikającego z ustawy z dnia 7 września 

2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;  
 
� usprawnieniem obsługi zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń alimentacyjnych, 

zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz dodatków  mieszkaniowych;  
 
� tworzenia   i  koordynowania   gminnego  systemu   profilaktyki   i  opieki  nad  dzieckiem  

i rodziną (obejmującego m. in. działalność świetlic socjoterapeutycznych, świetlic 
środowiskowych, młodzieŜowych klubów integracji społecznej, ośrodków przedszkolnych, 
grup zabawowych) i realizowaniem projektów w tym zakresie;  

 
� realizowania nowych programów dotyczących m. in. osób niepełnosprawnych.  

 
W 2008 r. 21 pracowników jednostki wzięło udział w 48 szkoleniach, spośród których 

10 było współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 3 pracowników socjalnych zostało 

skierowanych na studia - kierunek pedagogika, specjalność praca socjalna (studia są 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).  

 
W Ośrodku organizowane były takŜe staŜe oraz przygotowanie zawodowe. W trakcie 

roku w jednostce staŜ obyło 15 osób, natomiast przygotowanie zawodowe 11 osób. 
Szczegółowe zestawienie tych form przedstawiają tabele 1 i 2.  
 
 
 

Tabela 1.  Wykaz staŜy absolwenckich 

Lp. Stanowisko Miejsce Okres 
1. wychowawca Świetlica Socjoterapeutyczna w RoŜentalu 02.11.07r. - 30.04.08r. 
2. wychowawca Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 02.11.07r. - 31.10.08r. 
3. wychowawca Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 02.11.07r. - 31.10.08r. 
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Tabela 2.  Wykaz przygotowania zawodowego 
 
Lp. Stanowisko Miejsce Okres 
1. wychowawca Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna  

w RoŜentalu 
02.11.07r. -  30.04.08r. 

2. wychowawca Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 02.11.07r. - 30.04.08r. 
3. animator kultury MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej  

w Grabowie-Wałdykach 
02.11.07r. - 30.04.08r. 

4. administrator 
baz danych 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa 

02.11.07r. - 30.04.08r. 

5. pracownik 
administracyjny 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa 

02.11.07r. - 30.04.08r. 

6. asystent 
ekonomiczny 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa 

02.11.07r. - 30.04.08r. 

7. sprzątaczka Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 02.11.07r. - 30.04.08r.. 
8. wychowawca Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 05.05.07r. - 31.10.08r. 
9. administrator 

baz danych 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa 

05.05.07r. - 31.10.08r. 

10. animator kultury MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej  
w Grabowie-Wałdykach 

05.05.07r. - 31.10.08r. 

11. pracownik 
administracyjny 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa 

05.05.07r. - 31.10.08r. 

 
 
 
 

4. wychowawca MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej 
w Kazanicach 

02.11.07r. - 31.10.08r. 

5. wychowawca Świetlica Socjoterapeutyczna w 
Sampławie 

02.11.07r. - 31.10.08r. 

6. wychowawca Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 02.11.07r. - 31.07.08r. 
7. administrator baz 

danych 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa 

02.11.07r. - 31.10.08r. 

8. administrator baz 
danych 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa 

02.11.07r. - 31.10.08r. 

9. pracownik 
administracyjny  

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa 

03.11.08r. - 30.10.09r. 

10. animator kultury MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej  
w Grabowie-Wałdykach  

03.11.08r. - 30.10.09r. 

11. animator kultury MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej  
w Kazanicach 

03.11.08r. - 30.10.09r. 

12. wychowawca Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 03.11.08r. - 30.10.09r. 
13. wychowawca Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna  

w RoŜentalu 
03.11.08r. - 30.10.09r. 

14. wychowawca Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 03.11.08r. - 30.10.09r. 
15. wychowawca Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna  

w Sampławie 
03.11.08r. - 30.10.09r. 
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Tabela 3.  Wykaz kadry w ramach umów - zlecenie –  
Świetlice Socjoterapeutyczne i Środowiskowe  

 
Lp. Placówka Stanowisko / Rodzaj zajęć 

 
Okres 

1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna         
w RoŜentalu 

wychowawca  01.09.08r – 31.12.08r. 

2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna          
w Sampławie 

zajęcia logopedyczne 02.06.08r – 15.12.08r. 
warsztaty socjoterapeutyczne  01.10.08r – 15.12.08r. 

3. 
 

Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna       
w Złotowie 

zajęcia informatyczne 02.06.08r – 15.12.08r. 
zajęcia logopedyczne 02.06.08r – 15.12.08r. 
warsztaty socjoterapeutyczne 01.09.08r – 15.12.08r. 

10. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach wychowawca  01.01.08r – 31.03.08r. 
wychowawca 05.05.08r – 31.05.08r. 
wychowawca 02.06.08r – 30.06.08r. 
wychowawca  01.07.08r – 31.08.08r. 
wychowawca 01.09.08r – 31.12.08r. 

11. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach wychowawca  01.01.08r – 31.08.08r. 
wychowawca 02.09.08r – 31.12.08r. 

12. Świetlica Środowiskowa w 
Szczepankowie 

wychowawca 01.01.08r – 31.03.08r. 
wychowawca 25.02.08r – 25.04.08r. 
wychowawca 03.11.08r – 31.12.08r. 

 
 
 
 
 

Tabela 4.  Wykaz kadry w ramach umów - zlecenie – Grupy Zabawowe  
 

Lp. Placówka Stanowisko / Rodzaj zajęć 
 

Okres 

1. Ośrodek Przedszkolny w Sampławie opiekun zajęć 02.01.08r.- 30.06.08r. 
Grupa Zabawowa w Sampławie opiekun zajęć 01.09.08r – 31.10.08r. 

2. Ośrodek Przedszkolny w Byszwałdzie opiekun zajęć 02.01.08r.- 31.03.08r. 
opiekun zajęć 07.04.08r – 30.06.08r 

Grupa Zabawowa w Sampławie opiekun zajęć 08.09.08r – 31.10.08r. 
opiekun zajęć 03.1.108r – 31.12.08r. 

3. Ośrodek Przedszkolny w Złotowie opiekun zajęć 02.01.08r.- 31.03.08r. 
opiekun zajęć 01.04.08r – 30.06.08r. 

Grupa Zabawowa w Złotowie opiekun zajęć 01.09.08r – 31.10.08r. 
opiekun zajęć 03.11.08r – 31.12.08r 

4. Ośrodek Przedszkolny w RoŜentalu opiekun zajęć 01.02.08r – 31.03.08r. 
opiekun zajęć 01.04.08r – 30.06.08r. 

Grupa Zabawowa w RoŜentalu opiekun zajęć 01.09.08r – 31.10.08r. 
opiekun zajęć 03.11.08r – 31.12.08r. 

5. Ośrodek Przedszkolny w Prątnicy opiekun zajęć 03.03.08r – 30.06.08r. 
Grupa Zabawowe w Prątnicy opiekun zajęć 01.09.08r – 31.10.08r. 

opiekun zajęć 03.11.08r – 31.12.08r. 
6. Ośrodek Przedszkolny w Kazanicach opiekun zajęć 03.03.08r – 30.06.08r. 

Grupa Zabawowa w Kazanicach opiekun zajęć 01.09.08r – 31.10.08r. 
opiekun zajęć 03.11.08r – 31.12.08r. 
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7. Ośrodek Przedszkolny w Grabowie-
Wałdykach 

opiekun zajęć 03.03.08r – 30.06.08r.  

Grupa Zabawowa w Grabowie-
Wałdykach 

opiekun zajęć 01.09.08r – 31.10.08r. 
opiekun zajęć 03.11.08r – 31.12.08r. 

8. Ośrodek Przedszkolny w Tuszewie opiekun zajęć 02.06.08r – 30.06.08r. 
Grupa Zabawowa w Tuszewie opiekun zajęć 03.11.08r – 31.12.08r. 

9. Ośrodek Przedszkolny w Rumienicy opiekun zajęć 02.06.08r – 30.06.08r. 
10. Ośrodek Przedszkolny w Sampławie opiekun zajęć 02.02.08r – 30.06.08r. 

Grupa Zabawowa w Mortęgach opiekun zajęć 01.09.08r – 31.10.08r. 
opiekun zajęć 03.11.08r – 31.12.08r. 

11. Grupa Zabawowa w Rakowicach opiekun zajęć 06.10.08r – 31.10.08r. 
opiekun zajęć 03.11.08r – 31.12.08r. 

12. Grupa Zabawowa w Szczepankowie opiekun zajęć 03.11.08r – 31.12.08r. 
 
 
 
 
 

Tabela 5.  Wykaz kadry w ramach umów - zlecenie –  
MłodzieŜowe Kluby Integracji Społecznej  

 
Lp. Placówka Stanowisko / Rodzaj zajęć 

 
Okres 

1. MłodzieŜowy Klub integracji Społecznej 
w Grabowie - Wałdykach 

warsztaty komputerowe 03.03.08r – 30.06.08r. 
zajęcia sportowe 03.03.08r – 30.06.08r. 
warsztaty języka angielskiego 03.03.08r – 30.06.08r. 
zajęcia w ramach klubu 
ekologicznego  

03.03.08r – 30.06.08r. 

warsztaty teatralne 03.03.08r – 30.06.08r. 
warsztaty teatralne 11.08.08r – 31.12.08r. 
warsztaty edukacyjne 01.10.08r – 31.12.08r. 

2. MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej 
w Kazanicach 

warsztaty muzyczne 03.03.08r – 30.06.08r. 
warsztaty dziennikarskie 03.03.08r – 30.06.08r. 
zajęcia szkolnego kabaretu 03.03.08r – 30.06.08r. 
zajęcia w ramach klubu 
krajoznawczego  

03.03.08r – 30.06.08r. 

zajęcia kabaretu szkolnego 08.09.08r – 31.12.08r. 
warsztaty dziennikarskie 08.09.08r – 31.12.08r. 
zajęcia w ramach klubu 
krajoznawczego 

08.09.08r – 31.12.08r. 

warsztaty muzyczne 08.09.08r – 31.12.08r. 
warsztaty Survival 08.09.08r – 3112.08r. 
warsztaty planowania kariery 06.10.08r – 31.12.08r. 
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Tabela 6.  Wykaz kadry w ramach umów - zlecenie 
 Projekt - Partnerstwo na rzecz dzieci i młodzieŜy „Most do przyszłości”  

 
Lp. Placówka Stanowisko / Rodzaj zajęć 

 
Okres 

1. MłodzieŜowy Klub integracji Społecznej 
w Grabowie – Wałdykach i Kazanicach 

warsztaty graffiti 14.08.08r – 30.09.08r 

2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w 
RoŜentalu 

zajęcia logopedyczne 21.08.08r – 12.12.08r. 
warsztaty pedagogika zabawy 15.09.08r – 12.12.08r. 
warsztaty pedagogiki zabawy 17.10.08r – 19.10.08r. 
warsztaty hip-hop 17.10.08r – 19.10.08r. 
wychowawca 03.11.08r – 30.11.08r. 

3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w 
Sampławie 

warsztaty pedagogika zabawy 15.09.08r – 12.12.08r. 

4. Świetlica Środowiskowa w 
Szczepankowo 

warsztaty pedagogika zabawy 15.09.08r – 12.12.08r. 

5. Świetlica Środowiskowa w Mortęgi warsztaty pedagogika zabawy 15.09.08r – 12.12.08r. 
6. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w 

Złotowie 
warsztaty pedagogika zabawy 15.09.08r – 12.12.08r. 

7. Świetlica Środowiskowa w Prątnicy warsztaty pedagogika zabawy 15.09.08r – 12.12.208r 
8. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach warsztaty pedagogika zabawy 15.09.08r – 12.12.208r 

wychowawca 03.11.08r – 31.12.08r 
 
 
 
 
 
 
3.  REALIZACJA BUD śETU   
 

Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 6.867.916 
zł, w tym dotacja 5.528.510 zł. Wydatki uwzględniające podział na zadania własne i zlecone 
oraz podział na główne zadania przedstawione zostały w tabeli 7 i 8.  
 

Tabela 7.  Wydatki na realizację zadań w 2008 roku 
 

Zadania Kwota 
Dział 853 Pozostałe zadania 
z zakresu polityki 
społecznej  

217.959,- 

Projekt systemowy 
w tym dotacja rozwojowa 

217.959,- 
196.163,- 

Dział 852 Pomoc społeczna 6.511.141,- 
Zadania własne gminy 
w tym z dotacji celowej 

2.018.516,- 
791.723,- 

Zadania zlecone 4.492.625,- 
Dział 851 Ochrona zdrowia 138.816,- 
Zadania własne gminy 
w tym z dotacji celowej 

138.816,- 
48.000,- 

Razem 6.867.916,- 
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Tabela 8.  Wydatki w układzie zadaniowym w 2008 roku 
 

Forma pomocy Kwota 
Zadania własne 
Dodatki mieszkaniowe  36.465,- 
Domy Pomocy Społecznej  34.372,- 
Zasiłki i pomoc w naturze  
w tym dotacja  

255.039,- 
196.600,- 

Usługi opiekuńcze  342.217,- 
Program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 
w tym dotacja  

326.830,- 
226.830,- 

Utrzymanie Ośrodka  
w tym dotacja  

837.237,- 
297.267,- 

Klub Integracji Społecznej  898,- 
Prace społecznie uŜyteczne  21.163,- 
Ośrodki Przedszkolne / Grupy Zabawowe 
(Alternatywne formy edukacji przedszkolnej) 

53.638,- 

Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 
w tym dotacja 

30.048,- 
11.026,- 

Inne wydatki (obsługa programu PEAD, wigilia, dzień seniora, 
sprawienie pogrzebu itp.) 

18.069,- 

Zadania zlecone 
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 4.048.561,- 
Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: 
zasiłki stałe 
zasiłki celowe z tyt. suszy 

430.653,- 
140.385,- 
290.268,- 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  13.411,- 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych  
w tym dotacja  

134.411,- 
 

48.000,- 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  4.405,- 
Projekt „Partnerstwo na rzecz dzieci i młodzieŜy MOST DO 
PRZYSZŁOŚCI”  
w tym dotacja 

51.773,- 
 

50.000,- 
Program „Świetlica, praca, staŜ - socjoterapia w środowisku 
wiejskim” 
w tym dotacja 

10.767,- 
 

10.000,- 
Projekt systemowy „Aktywna rodzina” 
w tym dotacja 
w tym środki własne (zasiłki celowe) 

217.959,- 
196.163,- 
21.796,- 

Razem 6.867.916,- 
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4.  REALIZACJA ZADA Ń   
 
 
4.1.  POMOC SPOŁECZNA  
 

System pomocy społecznej objął wsparciem 394 rodziny, w których przebywało 1.424 
osób. Gminę Lubawa według stanu na dzień 31.12.2008r. (dane Urzędu Gminy Lubawa) 
zamieszkiwało 10.800 osób. Z dokonanej analizy wynika, Ŝe 13,2% ogółu mieszkańców 
gminy zostało objętych pomocą. 
 

Tabela 9.  Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną  
 

Wyszczególnienie Liczba rodzin  Liczba osób w rodzinie  
Pomoc ogółem  394 1.424 
Pomoc w ramach zadań własnych  393 1.423 
Pomoc w ramach zadań zleconych   43 76 
Praca socjalna ogółem  
w tym: wyłącznie praca socjalna  

491 
97 

1.682 
258 

 
W 2008 roku głównym powodem przyznawania świadczeń była długotrwała lub 

cięŜka choroba (113 rodzin). Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania 
pomocy społecznej były: niepełnosprawność (110 rodzin), bezrobocie (99 rodzin), potrzeba 
ochrony macierzyństwa (85 rodzin) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych (38 rodzin, w tym 28 rodzin niepełnych i 17 rodzin wielodzietnych). Inne 
powody występują w pojedynczych przypadkach.  

Tabela 10 przedstawia strukturę powodów przyznawania pomocy społecznej, które 
określone są w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą 
współwystępować ze sobą, wobec tego nie sumują się.  

Tabela 10.  Powody przyznania pomocy  

Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej 
Liczba 
rodzin Liczba osób 

 
(ogółem) 

w rodzinach 

0 1 2 

ubóstwo 1 209 850 

sieroctwo 2 0 0 

bezdomność 3 2 2 

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 85 437 
w tym: 
wielodzietność 
 

5 37 250 

bezrobocie 6 99 383 

niepełnosprawność 7 110 310 

długotrwała lub cięŜka choroba 8   113 289 
bezradność w sprawach opiek – wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 

9 38 174 

w  tym: 
               rodziny niepełne 

10 28 83 

               rodziny wielodzietne    11 17 116 

przemoc w rodzinie 12 2 11 
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Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej 
Liczba 
rodzin Liczba osób 

 
(ogółem) 

w rodzinach 

0 1 2 

alkoholizm 13 6 13 

narkomania 14 0 0 

trudności w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

15 3 6 

brak umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy 
opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze 

16 0 0 

trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy 

17 0 0 

zdarzenie losowe 18 0 0 

sytuacja kryzysowa 19 0 0 

klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 

 
 

Tabela 11.  Typy rodzin objętych pomocą społeczną  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

 
(ogółem) 

 w rodzinach 

0 1  2 

RODZINY OGÓŁEM (wiersze 2+3+4+5+6+7) 1 491  1682 

 o liczbie osób w 
rodzinie 

1 2 112  112 

  2 3 90  180 
  3 4 53  159 
  4 5 93  372 
  5 6 64  320 
  6 i więcej 7 79  539 
w tym (z wiersza 1): 

rodziny z dziećmi ogółem 

(wiersze 9+10+11+12+13+14+15) 

8 
 

283  1.376 

 o liczbie dzieci 1 9 42  115 
  2 10 91  359 
  3 11 72  361 
  4 12 37  227 
  5 13 27  191 
  6 14 8  63 
  7 i więcej 15 6  60 
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM  

(wiersze 17+18+19+20) 

16 42  132 

 o liczbie dzieci 1 17 14  29 
  2 18 15  45 
  3 19 9  36 
  4 i więcej 20 4  22 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

 
(ogółem) 

 w rodzinach 

0 1  2 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW  OGÓŁEM 

(wiersze 22+23+24+25) 

21 132  260 

 o liczbie osób 1 22 58  58 
  2 23 46  92 
  3 24 8  24 
  4 i więcej 25 20  86 

 
 
 

W  2008  roku   do   Ośrodka   wpłynęło   1.708   wniosków   o   udzielenie    pomocy.  
W sprawozdawczym okresie wydano 2.638 decyzji administracyjnych (495 - z tytułu suszy, 
2.143 – pozostałe), w tym 265 decyzji odmawiających przyznania świadczenia (197 – z tytułu 
suszy, 68 – pozostałe).  
 
 

Tabela 12.  Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2008 roku  
 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. 
Ogólna liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawach pomocy 
społecznej, w tym: 

2.638 

1.1. decyzje przyznające 2.373 

1.2. decyzje odmowne 265 

2. 
Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, w tym 

3 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego --- 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego --- 

2.3. 
uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do 
ponownego rozpatrzenia 

3 

 
 
 
 
Praca socjalna  
 

Pomoc w formie pracy socjalnej naleŜy do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym i nie jest uzaleŜniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca 
socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania 
klienta pomocy społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i 
rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie moŜliwości 
tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna polega na 
rozwiązywaniu róŜnorodnych problemów związanych np. z motywowaniem do podjęcia 
zatrudnienia czy przywrócenia stabilizacji Ŝyciowej. W 2008 roku pracą socjalną objętych 
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zostało 491 rodzin (1.682 osoby w rodzinie), w tym wyłącznie pracą socjalną 97 rodzin (258 
osób w rodzinie). W środowiskach praca socjalna była świadczona m. in. w zakresie pomocy 
w wypełnianiu wniosków do róŜnych instytucji, informowaniu o róŜnych uprawnieniach oraz 
pomoc w ustaleniu niepełnosprawności, itp.  

Praca socjalna moŜe być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę 
dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia 
najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji Ŝyciowej klienta. W 2008 roku pracownicy 
socjalni zawarli 67 kontraktów socjalnych (45 kontraktów dotyczyło skierowania do Klubu 
Integracji Społecznej w ramach projektu systemowego „Aktywna rodzina”, pozostałe 22 
kontrakty dotyczyły podjęcia leczenia odwykowego, zwiększenia aktywności zawodowej i 
społecznej). Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu 
i poprawie własnej sytuacji Ŝyciowej, natomiast pracownikowi daje moŜliwość oceniania 
efektów pracy, skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji 
załoŜonych celów.  
 
Domy pomocy społecznej   
 

W ubiegłym roku umieszczono 2 osoby w domu pomocy społecznej, odpłatność za 
pobyt ponoszona jest za 3 osoby (1 osoba przebywa od 2007r.) Poniesiono wydatki w wys. 
34.372 zł. Pełen koszt pobytu za pobyt wynosi w zaleŜności od typu domu pomocy społecznej 
w granicach 1.930 - 2.150 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wys. od  
1.133,20 do 1.486,39 zł. miesięcznie (wydatki ponoszone przez ośrodek stanowią 
uzupełnienie odpłatności mieszkańców). Ponadto 1 mieszkaniec oczekuje na umieszczenie w 
domu pomocy społecznej.  
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej  
 

Środki w wys. 11.181 zł zostały wydatkowane z przeznaczeniem na opłacenie składek 
zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłek stały (37 osób, 356 świadczeń). Zasiłek stały 
otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, 
jeŜeli dochód jest niŜszy od kryterium dochodowego, określonego w ustawie.  
 
Zasiłki i pomoc w naturze  
 
A) Zadania własne  

 
Na realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 255.039 zł, w tym z dotacji 196.600 zł. 
Pomocą objęto środowiska w następujących formach:  
• zasiłek celowy – 234 rodziny na kwotę 50.759 zł, w tym: zasiłek specjalny celowy – 70 

rodzin na kwotę 25.000 zł; oraz zasiłek celowy – świadczenie rzeczowe 1.199zł.  
• zasiłek okresowy – 134 rodziny na kwotę 204.280 zł, w tym z powodu:   

a) bezrobocia – 71 rodzin na kwotę 104.946 zł;  
b) długotrwałej choroby – 11 rodzin na kwotę 17.480 zł;  
c) niepełnosprawność – 8 rodzin na kwotę 13.370 zł 

W ramach kwoty 204.280 zł udział w finansowaniu zasiłków okresowych był następujący:  
a) dotacja celowa z budŜetu państwa – 196.600 zł;  
b) środki własne gminy – 7.680 zł.   
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B) Zadania zlecone  
 
Pomocą objęto w formie zasiłku stałego 44 rodziny na kwotę 140.385,- zł, w tym:  

a) 28 osób samotnie gospodarujących (291 świadczeń) na kwotę 105.303,- zł  
b) 16 pozostających w rodzinie (135 świadczeń) na kwotę 35.082,00,- zł.  
 

C) Inne wydatki:  
a) organizacja spotkania wigilijnego na kwotę 3.341,93 zł; 
b) dofinansowanie organizacji Dnia Seniora na kwotę 663,78 zł; 
c) koszty obsługi programu „Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii 
Europejskiej PEAD” w wysokości 9.252,27 zł. 

 
W 2008 roku zrealizowano takŜe program pomocy społecznej rodzinom rolniczym 

dotkniętych suszą w 2008 r. Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 
290.268 zł. W ramach programu pomocą objęto 296 rodzin rolniczych. 
 
Usługi opiekuńcze  
 

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 36 osób, udzielono 32.449 świadczeń 
(1 godzina usług), których koszt stanowił kwotę 342.217 zł. Pełen koszt 1 godziny usługi 
wynosił 10 zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady 
gminy za świadczone usługi mieszkańcy dokonali wpłat na kwotę 34.396,20 zł. 

W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudnionych jest 22 opiekunki 
domowe (stan na koniec okresu sprawozdawczego w wymiarze 17,25 etatu kalkulacyjnego).  
 
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”  
 

Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 326.830 zł. W ramach 
programu pomocą objęto 1.160 osób, w tym dzieci do lat 7 – 189 osób; uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów – 473 osoby, innych osób - 498. Pomoc została udzielona w 
następujących formach: posiłek – 410 osób; zasiłek celowy – 914 osób; świadczenie 
rzeczowe – 129 osób. Struktura środków finansowych na realizację programu była 
następująca: dotacja celowa z budŜetu państwa – 226.830 zł oraz środki własne – 100.000 zł. 
DoposaŜono równieŜ 8 punktów do wydawania posiłków na kwotę 15.130 zł. 

 
Prace społecznie uŜyteczne 
 

Wydatki na realizację tego zadania stanowiły kwotę 21.163 zł. Zadanie dotyczy 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Do zadań 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa naleŜała: organizacja prac, obsługa 
administracyjna i finansowo-księgowa. Koszty prac społecznie uŜytecznych zgodnie z 
zawartym porozumieniem podlegały w 60 % refundacji z PUP ( kwota refundacji – 12.697,92 
zł).  

Prace były organizowane w następujących miejscowościach: RoŜental, Mortęgi, 
Rakowice, Szczepankowo, Prątnica, Grabowo, ŁąŜyn, Omule, Zielkowo, Kazanice, Tuszewo. 
Pracami objęto 25 osób, które zajmowały się sprzątaniem chodników i placów wokół 
obiektów uŜyteczności publicznej oraz sprzątaniem świetlic wiejskich. 
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4.2.  DODATKI MIESZKANIOWE  
 
Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 
734 z późn. zm.). Wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 36.464,85 zł, w tym: 

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – na kwotę 9.828,44 zł; 
b) spółdzielczych – na kwotę 23.555,97 zł; 
c) innych – na kwotę 3.080,44 zł. 

 
Pomocą objęto 29 rodzin, w których przebywały 134 osoby. Wypłacono łącznie 231 
świadczeń, w tym dla uŜytkowników lokali mieszkaniowych: 

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 49; 
b) spółdzielczych – 154; 
c) innych – 28. 

 
 
4.3.  ŚWIADCZENIA RODZINNE  
 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w roku 2008 
wypłacono kwotę 3.764.230,- zł.  

Świadczenia rodzinne pobierało w 2008 roku 1.030 rodzin, wydano 1.465 decyzji 
administracyjnych w tym zakresie. Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania 
przedstawiają tabele 13-16.  
 
Tabela 13.  Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych 
 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki 
Liczba 
świadczeń 

-1- -2- -3- -4- 

1. Zasiłki rodzinne 1.498.116 24.586 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 1.352.425 13.868 

2.1. urodzenia dziecka 85.000 85 

2.2. 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

232.495 602 

2.3. 
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych  

0 0 

2.4. samotnego wychowywania dziecka 116.660 666 

2.5. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

99.840 1.303 

2.5.1. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia 

13.200 220 

2.5.2. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego powyŜej 5 roku Ŝycia 

86.640 1.083 

2.6. rozpoczęcia roku szkolnego 135.900 1.359 
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2.7. 
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 
zamieszkania: 

195.170 3.761 

2.7.1. 
na pokrycie wydatków związanych z 
zamieszkaniem  w miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 

16.020 178 

2.7.2. 
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 
do miejscowości, w której znajduje się szkoła 

179.150 3.583 

2.8 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 487.360 6.092 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w. 2) 2.850.541 38.454 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 613.989 4.013 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 161.700 385 

6. Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w. 5) 775.689 4.398 

7. 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka 

138.000 138 

8. RAZEM  (w.3 + w.6 + w.7) 3.764.230 42.990 

       
 
W 2008 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienaleŜnie 

pobranych świadczeń rodzinnych, w wyniku których odzyskał świadczenia nienaleŜnie 
pobrane na łączną kwotę 6.154,- zł, z czego: 

� kwota w wysokości 1.800 zł  pomniejszyła naleŜną dotację, gdyŜ dotyczyła 
nienaleŜnie pobranych świadczeń w 2008 roku; 

� kwota w wysokości 4.354 zł została zwrócona do budŜetu państwa, gdyŜ dotyczyła 
nienaleŜnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. 
 
Ponadto za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w przypadkach 

przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych zostały opłacone składki na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.  
 
 
 

Tabela 14.  Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba 
świadczeń 

-1- -2- -3- -4- 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22.179 207 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.230 59 

3. RAZEM (w.1 + w.2) 24.409  
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Tabela 15.  Ilość wydanych decyzji administracyjnych 
 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. 
Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawach 
świadczeń rodzinnych wydanych przez organ właściwy, w tym  
tym: 

1.465 

1.1. decyzje przyznające 1.350 

1.2. decyzje odmowne 91 

1.3. 
decyzje w sprawie nienaleŜnie pobranych świadczeń 
rodzinnych 

24 

2. 
Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze, w tym 

1 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 1 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego --- 

2.3. 
uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących 
sprawę do ponownego rozpatrzenia 

--- 

 
 
 
 

Tabela 16. Informacje statystyczne 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Miesiące 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- 

1. 
Liczba rodzin 
pobierających 
świadczenia rodzinne 

1.138 1.149 1.160 1.169 1.175 1.180 1.184 1.199 817 987 1.012 1.030 

2. 
Liczba rodzin 
pobierających zasiłek 
rodzinny, w tym: 

957 962 965 968 971 972 972 975 572 749 766 772 

2.1 na 1 dziecko 294 295 300 301 303 304 306 309 147 200 211 212 

2.2 na 2 dzieci 342 346 346 348 349 350 348 348 188 261 263 267 

2.3 na 3 dzieci 202 203 201 201 201 200 200 200 143 183 186 187 

2.4 na 4 i więcej dzieci 119 118 118 118 118 118 118 118 94 105 106 106 
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4.4.  ZALICZKA ALIMENTACYJNA  
 

W związku z realizacją ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec 
dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732,  
z późn. zm.) w roku 2008 wypłacono 402 zaliczki alimentacyjne na kwotę 88.697,- zł. 
Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem przedstawione zostały w tabelach 17-19.  
 

Tabela 17.  Realizacja zaliczki alimentacyjnej 
 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba 
świadczeń 

-1- -2- -3- -4- 

1. Zaliczka alimentacyjna 88.697 402 

RAZEM 88.697 402 

 
W 2008 roku Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie 

nienaleŜnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, w wyniku którego odzyskał kwotę 200,- zł,  
kwota ta pomniejszyła naleŜną dotację, gdyŜ dotyczyła nienaleŜnie pobranych świadczeń w 
2008 roku. 
 

Tabela 18. Ilość wydanych decyzji administracyjnych 
 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawach zaliczek 
alimentacyjnych wydanych przez organ właściwy, w tym: 

38 

1.1. decyzje przyznające 37 

1.2. decyzje odmowne --- 

1.3. decyzje w sprawie nienaleŜnie pobranych świadczeń 1 

2. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze, w tym 

1 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego --- 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego 1 

2.3. uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę 
do ponownego rozpatrzenia --- 

 
Tabela 19.  Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne 

 

Wyszczególnienie 
Miesiące 

I II III IV V VI VII  VIII  IX 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- 

Liczba rodzin 
pobierających zaliczki 
alimentacyjne 

26 27 27 27 26 25 25 28 28 
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4.5.  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  
 

Od dnia 1 października 2008r. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia   
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 1, 
poz.7). W związku z realizacją w/w ustawy w roku 2008 wypłacono 142 świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego na kwotę 34.520,- zł. Szczegółowe kwestie związane z tym 
zadaniem przedstawione zostały w tabelach 20-22.  

 
Tabela 20.  Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba 
świadczeń 

-1- -2- -3- -4- 

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 34.520 142 

RAZEM 34.520 142 

 
 

Tabela 21. Ilość wydanych decyzji administracyjnych 
 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. 
Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego wydanych przez organ właściwy, w tym: 

32 

1.1. decyzje przyznające 29 

1.2. decyzje odmowne 3 

1.3. decyzje w sprawie nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych --- 

2. 
Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze, w tym 

--- 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego --- 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego --- 

2.3. uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę 
do ponownego rozpatrzenia 

--- 

 
 

Tabela 22.  Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
 

Wyszczególnienie 
Miesiące 

X XI XII  
-1- -2- -3- -4- 

 
Liczba rodzin pobierających 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 
  

24 27 28 
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W 2008 roku Ośrodek prowadził postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych.  
Na dzień 31.12.2008r. na terenie Gminy Lubawa zamieszkiwało 26 dłuŜników 
alimentacyjnych posiadających zadłuŜenie wobec budŜetu gminy i budŜetu państwa z tytułu 
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

 Zobowiązania finansowe wobec budŜetu Gminy i budŜetu państwa na dzień 
31.12.2008r.  posiadało:  

•   z tytułu zaliczek alimentacyjnych 37 dłuŜników alimentacyjnych, w tym dla 22 
dłuŜników organem właściwym była inna gmina;  

•   z  tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 29 dłuŜników alimentacyjnych,      
w tym dla 17 dłuŜników organem właściwym była inna gmina. 

 
ZadłuŜenie dłuŜników alimentacyjnych wobec budŜetu państwa oraz budŜetu Gminy 

wg stanu na dzień 31.12.2008r. stanowiło kwotę: 
• z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 364.820,- zł.  
W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych odzyskano kwotę 11.050,- zł 
(z odzyskanej kwoty 50%, tj. 5.525,- zł stanowiło dochód Gminy i 50%, tj. 5.525,- zł 
odprowadzono do budŜetu państwa); 
• z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 31.152,- zł 
W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych odzyskano kwotę 2.634,- zł (z 
odzyskanej kwoty: 1.586,- zł przekazano na dochody budŜetu państwa; 286,- zł 
przekazano na dochody własne gminy dłuŜnika (do innej gminy); 762,- zł własne 
Gminy. Ponadto dochód własny Gminy stanowiła kwota 240,- zł przekazana przez 
inne gminy. Ogółem dochód własny Gminy stanowi kwota 1.001,- zł. 

 
4.6. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - GMINNY PROGRA M 
PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 
Na budŜet Programu w 2008 roku, który wynosił 142.000,- zł składały się środki: 
� 94.000,- - to środki pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych; 
� 15.000,- - to środki pochodzące z dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na kontynuowanie działalności Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej 
w Złotowie; 

� 11.000,- - to środki pochodzące z dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na kontynuowanie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej                      
w Sampławie; 

� 11.000,- - to środki pochodzące z dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na kontynuowanie działalności MłodzieŜowego Klubu Integracji 
Społecznej w Kazanicach; 

� 11.000,- - to środki pochodzące z dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na kontynuowanie działalności MłodzieŜowego Klubu Integracji 
Społecznej w Grabowie-Wałdykach. 

 
 BudŜet Programu składał się ze środków własnych w wysokości 94.000,- zł, co 
stanowiło 66% całości budŜetu oraz z otrzymanych dotacji w wysokości 48.000, zł, które 
stanowiły 34% całości budŜetu.  
 Rodzaj wydatków poniesionych w ramach programu przedstawia tabela 23. 
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Tabela 23.  Rodzaj i kwota wydatków 
 

Lp. Rodzaj wydatku 
Kwota wydatków 

Środki 
własne 

Dotacja Razem 

1. 
Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie 
dla osób uzaleŜnionych, współuzaleŜnionych oraz 
dotkniętych przemocą  w rodzinie. 

1.395,- --- 1.395,- 

2. 
Opłata kosztów powołania biegłego sądowego 
orzekającego w przedmiocie uzaleŜnienia. 362,- --- 362,- 

3. 
Finansowanie dojazdów osób uzaleŜnionych na terapię 
uzaleŜnienia do Iławy.         

--- --- --- 

4. 
Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na 
temat uzaleŜnienia i przemocy – prenumerata 
czasopism. 

95,- --- 95,- 

5. 
Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 
dla dzieci, młodzieŜy  i rodziców.                                                                                           

--- --- --- 

6. 

Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć 
profilaktycznych prowadzonych przez działające w 
szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w 
dofinansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych. 

5.721,- --- 5.721,- 

7. 
Finansowanie szkoleń w zakresie uzaleŜnienia i 
przemocy oraz pracy z dziećmi i młodzieŜą w tym 
zakresie (pedagogów i nauczycieli). 

--- --- --- 

8. 
Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi 
organizacjami zajmującymi się profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

1.051,- --- 1.051,- 

9. Kontrola punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych.  --- --- --- 

10. 
Dofinansowanie MłodzieŜowego Klubu Integracji 
Społecznej w Grabowie-Wałdykach. 

5.083,- 11.000,- 16.083,- 

11. 
Dofinansowanie MłodzieŜowego Klubu Integracji 
Społecznej   w Kazanicach. 

6.110,- 11.000,- 17.110,- 

12. 
Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Złotowie. 

13.340,- 15.000,- 28.340,- 

13. 
Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Sampławie. 

6.158,- 11.000,- 17.158,- 

14. 
Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w RoŜentalu. 14.329,- --- 14.329,- 

15. 
Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej            
w Rakowicach. 10.751,- --- 10.751,- 

16. 
Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej            
w Mortęgach. 13.510,- --- 13.510,- 

17. 
Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej            
w Szczepankowie. 

7.710,- --- 7.710,- 

18. 
Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

796,- --- 796,- 

RAZEM  86.411,- 48.000,- 134.411,- 
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4.7. PZRECIWDZIAŁANIE NARKOMANII – GMINNY PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
 
 Na realizację zadań Programu w 2008 roku zaplanowano w budŜecie środki                 
w wysokości 10.000,- zł. Rodzaj wydatków poniesionych w ramach programu przedstawia 
tabela 24.  

 
Tabela 24.  Rodzaj i kwota wydatków 

 

Lp. Rodzaj wydatku 
Kwota wydatków 

Środki 
własne 

Dotacja Razem 

1. 
Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie 
dla osób uzaleŜnionych, współ uzaleŜnionych oraz 
dotkniętych przemocą  w rodzinie. 

1.605,- --- 1605,- 

2. 
Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 
dla dzieci, młodzieŜy  i rodziców.                                                  2.800,- --- 2.800,- 

3. 

Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć 
profilaktycznych prowadzonych przez działające w 
szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w 
dofinansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych. 

--- --- --- 

4. 
Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na 
temat uzaleŜnienia. 

--- --- --- 

5. 
Finansowanie szkoleń w zakresie uzaleŜnienia i 
przemocy oraz pracy z dziećmi i młodzieŜą w tym 
zakresie (pedagogów i nauczycieli). 

--- --- --- 

RAZEM  4.405,- --- 4.405,- 

 
 
 
5.  INNE DZIAŁANIA O ŚRODKA  
 
A) Program pomocy Ŝywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców UE 
 

Gmina Lubawa realizowała program „Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności 
Unii Europejskiej we współpracy z Bankiem śywności w Olsztynie (dysponent Ŝywności) 
oraz Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubawskim. 
W jego ramach udzielana została pomoc Ŝywnościowa. 
 Pomocą objętych zostało 362 rodziny, w których przebywało 1.456 osób. Rodziny 
otrzymały następującą pomoc: 
• makaron świderki – 5.824 kg o wartości 10.599,68 zł, 
• makaron krajanka – 2.912 kg o wartości 5.299,84 
• mąka – 5.824 kg o wartości 6.697,60 zł, 
• kasza jęczmienna – 4.368 kg o wartości 6.289,92 zł, 
• cukier – 4.368 kg o wartości 12.754,56 zł, 
• płatki kukurydziane – 1.456 kg o wartości 5.328,96 zł, 
• muesli – 728 kg o wartości 3.159,25 zł, 
• ser Ŝółty – 1.528,80 o wartości 18.192,72 zł, 
• mleko – 23.304,00 l o wartości 38.451,60 zł, 
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• dania gotowe – 1456 szt.(800,80 kg) o wartości 4.091,36 zł, 
• dŜem – 1.456 szt. o wartości 2.198,56 zł. 
Asortyment ogółem wynosił 53.224,80 kg o łącznej wartości 113.064,32 zł. 
 
B)  Zbiórka śywności 
 
 Ośrodek we współpracy z Bankiem śywności w Olsztynie organizował następujące 
zbiórki Ŝywności: 
• Wielkanocną Zbiórkę śywności w dniach 07.03. - 09.03.2008r. w ramach której zostały 

zebrane łącznie artykuły Ŝywnościowe (579,25 kg), 289,62 kg zostały przekazane 20 
rodzinom z terenu naszej gminy (liczba osób w rodzinach – 118, liczba dzieci w 
rodzinach - 80). 

• Świąteczną Zbiórkę śywności w dniach 05.12. - 07.12.2008r. w ramach której zebrano 
łącznie 1.096,55 kg Ŝywności, 548,27 kg przekazano 25 rodzinom z terenu naszej gminy 
(liczba osób w rodzinach - 139, liczba dzieci w rodzinach – 89). 

 
Zbiórki Ŝywności odbywają się we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Lubawie, w pracach uczestniczą takŜe wolontariusze-uczniowie Zespołu Szkół 
w Lubawie oraz uczniowie gimnazjów z terenu gminy. 
 
C)  Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieŜy 
 
 W ramach współpracy ze Związkiem Zawodowym Rolników „Solidarni” dzieci i 
młodzieŜy z terenu gminy Lubawa uczestniczyły w koloniach: 

� w okresie 05.07.-16.07.2008r. – w Kaczorach nad jeziorem Pauzeńskim 
� w okresie 20.06.2008r. – 1.07.2008r. – w Przysiece koło Karpacza. 

Łącznie w koloniach udział wzięło 61 osób – uczniów szkół gminnych. 
 
D)  Partnerstwo 
 
 W 2008r. w gminie Lubawa powstały dwa partnerstwa, które tworzą instytucje 
samorządowe, organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni: 

� 24.04.08r. utworzono „Partnerstwo na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy – MOST DO 
PRZYSZŁOŚCI” – którego celem jest promowanie i działanie zmierzające do 
upowszechnienia róŜnorodnych form wspierania dzieci i młodzieŜy oraz budowania i 
wzmacniania Gminnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Partnerstwo 
tworzy 18 podmiotów. 

� 21.06.08r. utworzono „PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ ROZWOJU” – 
którego celem jest wspieranie trwałego rozwoju gminy oraz tworzenie warunków dla 
rozwoju społeczności lokalnej. Partnerstwo tworzą 24 podmioty. 

 
E)  Wolontariat  
 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach promowania działalności wolontariackiej w 
2008r. współpracował z 11 wolontariuszami. Wśród zadań wolontariuszy znajdowały się: 
pomoc w organizacji zajęć w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, 
organizowanie i pomoc przy wydawaniu Ŝywności dostarczanej z Banku śywności w 
Olsztynie, pomoc przy organizacji imprez integracyjnych realizowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
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6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA – REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY  
 
6.1.  Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 

 
Gmina Lubawa zgodnie z porozumieniem nr 27/Al/Gm/2008, zawartym w dniu  

20 maja 2008r., pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a Gminą 
Lubawa pozyskała dotację w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania publicznego 
„Prowadzenie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie”. Koszt utrzymania 
świetlicy w 2008r. wyniósł 28.340,17 zł, w tym 15.000,00 zł pozyskano z dotacji, natomiast 
kwotę 13.340,17 zł stanowiły środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji 
administracyjnych na kwotę 3.645,90 zł. Placówka w 2008r. objęła wsparciem 49 dzieci. 
Kadrę świetlicy stanowiły: 2 wychowawców na ½ etatu, 1 osoba odbywająca przygotowanie 
zawodowe oraz 3 osoby zatrudnione w ramach umów zlecenie – logopeda, informatyk, 
opiekun warsztatów pedagogiki zabawy. W placówce prowadzone były m.in. zajęcia 
logopedyczne, socjoterapeutyczne, informatyczne, sportowe, plastyczne, kulinarne, warsztaty 
pedagogiki zabawy, pomoc w nauce, Klub Młodych Odkrywców, itp. W Świetlicy 
organizowano imprezy integracyjne, m.in.: Nocny maraton filmowy, Dzień Babci i Dziadka, 
Walentynki, Topienie Marzanny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień artystyczny, III Piknik 
Rodzinny „Złoto w Złotowie”, Wycieczka do kina w Lubawie, Wycieczka do miasteczka 
westernowego w Rudniku, Obóz szkolny, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia.  
 
 
6.2.  Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 
 

Gmina Lubawa zgodnie z umową nr 28/AL/Gm/2008, zawartą w dniu 20 maja 2008r., 
pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko –Mazurskiego a Gminą Lubawa, pozyskała 
dotację w wysokości 11.000,00 zł na realizację zdania „Prowadzenie Gminnej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Sampławie”. Koszt utrzymania świetlicy w 2008r. wyniósł 17.158,11 
zł, w tym 11.000,00 zł  pozyskano z dotacji, natomiast kwotę 6.158,11 zł stanowiły środki 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem 
objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 5.832,01 zł. 
Placówka w 2008r. objęła wsparciem 51 osób. Kadrę świetlicy stanowiły: 1 wychowawca na 
½ etatu, 2 osoby odbywające staŜ, 4 osoby zatrudnione w ramach umów zlecenie – opiekun 
warsztatów socjoterapeutycznych, logopeda, wychowawca, opiekun warsztatów pedagogiki 
zabawy. W placówce prowadzone były min. zajęcia: socjoterapeutyczne, logopedyczne, 
sportowe, plastyczne, kulinarne, warsztaty pedagogiki zabawy, pomoc w nauce, gry i zabawy. 
W świetlicy organizowano imprezy integracyjne, m.in.:  Dzień z teatrzykiem, Dyskoteka, 
Dzień babci i dziadka, Dzień z ekologią, Walentynki, otwarcie Gminnej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Sampławie, Dzień kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Międzynarodowy 
Dzień KsiąŜki, X Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień 
Ojca, Wyjazd do kina, Wycieczka do miasteczka westernowego w Rudniku, Wycieczka na 
basen, I urodziny świetlicy, Święto Niepodległości, Bal Przebierańców „Halloween”, 
Andrzejki, Wigilia. 
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6.3.  Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w RoŜentalu  
 
Koszt utrzymania świetlicy w 2008r. wyniósł 14.328,97 zł w ramach środków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem 
objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 6.410,13 zł. 
Placówka w 2008r. objęła wsparciem 50 osób. Kadrę świetlicy stanowiły: 1 wychowawca na 
½ etatu, 2 osoby odbywające staŜ, 1 osoba odbywająca przygotowanie zawodowe, 3 osoby 
zatrudnione w ramach umów zlecenie – opiekun warsztatów pedagogiki zabawy, logopeda, 
wychowawca. W placówce prowadzone były min. zajęcia: logopedyczne, sportowe, 
plastyczne, kulinarne, warsztaty pedagogiki zabawy, pomoc w nauce, gry i zabawy.                        
W świetlicy organizowano imprezy integracyjne, m.in.: Zabawa karnawałowa, Dzień Babci                
i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień rodziny oraz Dzień sportu w ramach obchodów 
X Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny, Dzień Matki, Obóz wędrowny, Karaoke, Turniej 
siatkówki plaŜowej, Maraton filmowy, Dyskoteka, Wyjazd do kina, Wyjazd do miasteczka 
westernowego w Rudniku, Wigilia. 
 
6.4.  Świetlica Środowiskowa  w Rakowicach  

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2008r. wyniósł 10.750,98 zł w ramach środków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem 
objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 2.793,84 zł. 
Placówka w 2008r. objęła wsparciem 35 osób. Kadrę świetlicy stanowiły: 2 wychowawców 
zatrudnionych w formie umów - zlecenie, 1 osoba odbywająca staŜ, 1 osoba zatrudniona              
w ramach umowy zlecenie – opiekun warsztatów pedagogiki zabawy. W placówce 
prowadzone były min. zajęcia: plastyczne, kulinarne, warsztaty pedagogiki zabawy, pomoc                
w nauce, gry i zabawy. W świetlicy organizowano imprezy integracyjne, m.in.: Obchody              
X Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny, Wyjazd do kina, Ognisko, Dyskoteka, Wycieczka 
rowerowa, Biwak, Wycieczka do miasteczka westernowego w Rudniku, Zawody sportowe, 
Szkoła przetrwania, Halloween, Mikołajki, Wigilia. 

 
6.5.  Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2008r. wyniósł 13.509,95 zł w ramach środków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem 
objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 5.202,02 zł. 
Placówka w 2008r. objęła wsparciem 52 osoby. Kadrę świetlicy stanowiły: 1 wychowawca 
zatrudniony w formie umowy zlecenie, 3 osoby odbywające staŜ, 1 osoba odbywająca 
przygotowanie zawodowe, 1 osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenie – opiekun 
warsztatów pedagogiki zabawy. W placówce prowadzone były min. zajęcia: sportowe, 
plastyczne, kulinarne, warsztaty pedagogiki zabawy, pomoc w nauce, gry i zabawy.                        
W świetlicy organizowano imprezy integracyjne, m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki,              
I dzień wiosny, Dzień matki, Dzień dziecka oraz Dzień sportu w ramach obchodów                      
X Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny, Wakacyjna Liga Mistrzów – turniej piłki noŜnej, 
Wyjazd do kina, Maraton filmowy, Rajd rowerowy, Wyjazd do miasteczka westernowego                
w Rudniku, Dyskoteka, Dzień chłopaka, Dzień nauczyciela, Wigilia. 
 
6.6.  Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie  

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2008r. wyniósł 7.709,69 zł w ramach środków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem objęto dzieci 
na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 7.059,87  zł. Placówka w 2008r. 
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objęła wsparciem 47 osób. Kadrę świetlicy stanowiły: 1 wychowawca zatrudniony w formie 
umowy zlecenie, 1 osoba odbywająca staŜ, 1 osoba odbywająca przygotowanie zawodowe,               
1 osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenie – opiekun warsztatów pedagogiki zabawy.            
W placówce prowadzone były min. zajęcia: sportowe, plastyczne, kulinarne, warsztaty 
pedagogiki zabawy, pomoc w nauce, gry i zabawy. W świetlicy organizowano imprezy 
integracyjne, m.in.: Walentynki, Obchody X Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny, 
Dyskoteka, Maraton filmowy, Piknik, Turniej sportowy, Wyjazd do kina, Wybory Miss                 
i Mistera świetlicy, Biwak, Wycieczka do miasteczka westernowego w Rudniku, Ognisko 
integracyjne, Halloween, Mikołajki, Wigilia. 
 
 
6.7.  Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 

 
Gminą Lubawa zgodnie z umową nr 1/08, zawartą w dniu 19 marca 2008r., pomiędzy 

Powiatem Iławskim a Gminą Lubawa pozyskała dotację w wysokości 11.026,00 zł na 
dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy. Koszt utrzymania 
świetlicy w 2008r. wyniósł 30.048,55 zł, w tym 11.026,00 zł  pozyskano z dotacji, natomiast 
kwotę 19.022,55 zł stanowiły środki własne. Dodatkowo doŜywianiem objęto dzieci na 
podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 5.956,45 zł. Placówka w 2008r. 
objęła wsparciem 39 osób. Kadrę świetlicy stanowiły: 2 wychowawcy na ½ etatu, 1 osoba 
zatrudniona w ramach umowy zlecenie – opiekun warsztatów pedagogiki zabawy. W 
placówce prowadzone były min. zajęcia: sportowe, plastyczne, kulinarne, warsztaty 
pedagogiki zabawy, pomoc w nauce, gry i zabawy. W świetlicy organizowano imprezy 
integracyjne, m.in.: Zabawa walentynkowa, Dzień Kobiet, Piknik, Dzień dziecka oraz I 
Piknik Rodzinny w ramach obchodów X Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny, Dyskoteka, 
Maraton filmowy, Wyjazd do kina, Wyjazd do miasteczka westernowego w Rudniku, 
Andrzejki, Mikołajki, Wigilia. 
 
6.8. Projekt „Świetlica, praca, staŜ – socjoterapia w środowisku wiejskim” 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z umową nr DPS.IV 01/08 z 
dnia 5.06.2008r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem 
Gminy Lubawa, pozyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 10.000,00 złotych w III 
edycji Konkursu „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej” pn. „Świetlica, praca, 
staŜ – socjoterapia w środowisku wiejskim” na utworzenie mini Skate - Parku oraz 
doposaŜenie placówki w sprzęt audiowizualny i sportowy. Łącznie na realizację powyŜszego 
zadania została wydatkowana kwota w wysokości 10.767,00 zł,  w tym 10.000,00 zł kwota 
dotacji, 71,60 zł odsetki bankowe oraz 695,40 środki własne Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
6.9. Projekt „Partnerstwo na rzecz dzieci i młodzieŜy MOST DO PRZYSZŁOŚCI”  

 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z Porozumienie nr 2/14/2008           

o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zawartym w dniu 1.08.2008r. pomiędzy 
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Gminy Lubawa pozyskał kwotę                    
w wysokości 50.000,00 zł, na realizację zadania „Partnerstwo na rzecz dzieci i młodzieŜy 
MOST DO PRZYSZŁOŚCI”. Koszt realizacji projektu wyniósł 51.772,92 zł, w tym 
50.000,00 zł z dotacji, kwotę 20.832,07 zł stanowiły środki Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
kwotę 76,00 zł odsetki bankowe. 

Zgodnie z załoŜeniami projektu zrealizowany został szereg warsztatów i zajęć 
dodatkowych dla uczestników placówek prowadzących działania na rzecz dzieci i młodzieŜy, 
w tym: 4 świetlic środowiskowych, 3 świetlic socjoterapeutycznych i 2 MłodzieŜowych 
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Klubów Integracji Społecznej. Ponadto placówki zostały doposaŜone w: pomoce edukacyjne 
(ksiąŜki, encyklopedie, atlasy, itp.), sprzęt sportowy (łyŜworolki, deskorolki, aparaty cyfrowe, 
artykuły i urządzenia do organizacji imprez integracyjnych). 

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące rodzaje zajęć: warsztaty 
graffiti, zajęcia logopedyczne, warsztaty pedagogiki zabawy oraz warsztaty hip-hop. Ponadto 
zorganizowane zostały imprezy integracyjne: „Piknik z babim latem”, „W poszukiwaniu 
rydza”, „Bal Andrzejkowy” oraz obóz profilaktyczny w Kaczym Bagnie. W trakcie projektu 
wsparciem objęto 330 osób, uczestników placówek.  
 
6.10.  Klub Integracji Społecznej  

 
Klub Integracji Społecznej prowadzi zajęcia w ramach reintegracji zawodowej                    

i społecznej. Wydatki na doposaŜenie KIS w 2008r. wyniosły 898,00 zł.  
 
W 2008r. w ramach działalności KIS został zrealizowany projekt systemowy pn. 

„Aktywna rodzina”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
6.11.  MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 
 
 MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach funkcjonuje od listopada 
2007r. w Zespole Szkół w Kazanicach. Działalność MKIS skierowana jest przede wszystkim 
do młodzieŜy w wieku od 12 do 19 roku Ŝycia, z terenu obwodu szkolnego. Liczba 
uczestników klubu w 2008r. - 60 osób, uczniów Zespołu Szkół w Kazanicach.  

W ramach MKIS od 1 do 31 grudnia 2008r. prowadzone były następujące rodzaje 
działań: 

• Warsztaty muzyczne – Zespół instrumentalno – wokalny „The Kansas Band”, 
• Warsztaty dziennikarskie – tworzenie i wydawanie szkolnego miesięcznika „Nasze 

sprawy”, 
• Warsztaty „Survival”, 
• Kółko krajoznawcze, 
• Szkolny kabaret, 
• Imprezy integracyjne, w tym: Walentynki, otwarcie MKIS, Dni Kazanic, Turniej piłki 

siatkowej „MKIS ValleyBall – Niech wygra lepszy…”, Maraton filmowy „Szkoła nocą”, 
Wieczór z karaoke, wycieczka na basen i do kręgielni, obóz profilaktyczny, Wieczór 
Andrzejkowy, wycieczka do Warszawy, Wigilia, turniej strzelecki, 

• Wolontariat - uczestnictwo grupy wolontariatu w: akcji „Świąteczna zbiórka Ŝywności”, 
imprezie integracyjnej dla dzieci „III Majowy Piknik Dziecięcy”, 

• Prowadzenie pracy z rodziną uczestników klubu. 
 

 Na realizację zadania pn. „Prowadzenie MłodzieŜowego Klubu Integracji Społecznej 
w Kazanicach” w roku 2008 gmina Lubawa otrzymała dofinansowanie ze środków 
Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 11.000,00 zł (Porozumienie 
Nr 25/AL/Gm/2008, zawarte w dniu 20 maja 2008r., pomiędzy Zarządem Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Lubawa).  
 ZaangaŜowanie środków własnych, przeznaczonych na realizację zadania przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to 6.110,45 zł. 
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6.12.  MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie - Wałdykach 
 

MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie – Wałdykach funkcjonuje od 
września 2005r. Liczba uczestników klubu w 2008r. to 86 osób. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. w ramach MKIS w Grabowie - 
Wałdykach prowadzone były następujące rodzaje zajęć: 

• Warsztaty komputerowe, 
• Warsztaty językowe, 
• Zajęcia sportowe, 
• Klub ekologiczny, 
• Klub teatralny – teatr tańca z ogniem (powstanie grupy teatralnej „Lumos”), 
• Warsztaty edukacyjno – wychowawcze, 
• Organizacja imprez integracyjnych oraz wycieczek, w tym: Jarmark Rozmaitości – 

cykliczna impreza dla społeczności gminy Lubawa, Turniej piłki siatkowej „MKIS 
ValleyBall – Niech wygra lepszy…”, Maraton filmowy, Nasze Lato – impreza 
integracyjna dla mieszkańców terenów byłego PGR. 

• Uczestnictwo grupy wolontariatu w akcji „Świąteczna zbiórka Ŝywności”. 
 

Na realizację zadania pn. „Prowadzenie MłodzieŜowego Klubu Integracji Społecznej 
w Grabowie – Wałdykach” w roku 2008 gmina Lubawa otrzymała dofinansowanie ze 
środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 11.000,00 zł 
(Porozumienie Nr 26/AL/Gm/2008, zawarte w dniu 20 maja 2008r., pomiędzy Zarządem 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Lubawa). 
 ZaangaŜowanie środków własnych, przeznaczonych na realizację zadania przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to 5.082,69 zł.  
 
6.13.  Alternatywne formy edukacji przedszkolnej - Ośrodki Przedszkolne oraz Grupy 
Zabawowe  
 
 W ramach realizacji alternatywnych form edukacji przedszkolnej na terenie gminy 
Lubawa w 2008r. prowadzone były następujące programy edukacyjne: 
 

• „O środki Przedszkolne – szansa na dobry start” 
Program edukacyjny „ Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start” był realizowany 

przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia                        
przez całe Ŝycie. 

Program w gminie Lubawa został zrealizowany w okresie od grudnia 2005r. do lutego 
2008r. W ramach programu powstały i funkcjonowały 3 Ośrodki Przedszkolne, prowadzące 
zajęcia edukacyjno – integracyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowościach: 
Grabowo – Wałdyki, Kazanice, Prątnica. Łącznie do 3 Ośrodków Przedszkolnych w 2008r. 
uczęszczało 49 dzieci. 

 
•  „Akcja Przedszkolak”  

 
Projekt „Akcja Przedszkolak” realizowany był przez Demokratyczną Unię Kobiet – 

Krajową Radę we Wrocławiu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe Ŝycie. 
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 Projekt był realizowany w okresie od kwietnia 2007r. do maja 2008r. W ramach 
projektu w gminie Lubawa powstały i funkcjonowały 3 Ośrodki Przedszkolne, prowadzące 
zajęcia edukacyjno – integracyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowościach: 
Rumienica, Sampława i Tuszewo. Łącznie do 3 Ośrodków Przedszkolnych w 2008r. 
uczęszczało 45 dzieci. 
 
 

• „Ja teŜ jestem przedszkolakiem” 
 
Projekt „Ja teŜ jestem przedszkolakiem” jest realizowany przez Demokratyczną Unię 

Kobiet – Krajową Radę we Wrocławiu, współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej  
 Projekt realizowany jest w okresie od września 2008r. do sierpnia 2009r. W ramach 
projektu w gminie Lubawa funkcjonują 3 Ośrodki Edukacji Przedszkolnej, prowadzące 
zajęcia edukacyjno – integracyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowościach: 
Rumienica, Sampława i Tuszewo. Łącznie do 3 Ośrodków Edukacji Przedszkolnej w 2008r. 
uczęszczało 35 dzieci. 
 

• Grupy Zabawowe 
 
W ramach kontynuacji prowadzenia alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla 

dzieci w wieku od 3 do 5 lat został zawarty Aneks z dnia 28 sierpnia 2008r. do Umowy                  
o współpracy w zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Lubawa                  
NR G/5/2007 zawartej w dniu 28 września 2007r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa prowadzi 10 Grup Zabawowych                    
w  miejscowościach: Byszwałd, Grabowo-Wałdyki, Kazanice, Mortęgi, Prątnica, Rakowice, 
RoŜental, Szczepankowo, Tuszewo, Złotowo, które łącznie skupiają 143 dzieci w wieku od 3 
do 5 lat. 

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej w 2008r. poniesiono 
wydatki w wysokości 53.638,00 złotych (w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, zakup 
materiałów i pomocy edukacyjnych oraz organizację imprez integracyjnych). 
 

• Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich”  
 

Gmina Lubawa uczestniczy w realizacji projektu pilotaŜowego „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci wiejskich”, którego celem jest współpraca samorządu z organizacjami 
pozarządowymi na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i integracji społecznej. 

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 21 listopada 2008r. pomiędzy Gminą 
Lubawa, Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Stowarzyszeniem 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z/s w Nowym Mieście Lubawskim zostaną 
zorganizowane i przeprowadzone: seminaria i konferencje dla gmin, szkolenia i warsztaty dla 
przedstawicieli gmin i ngo, nauczycieli i rodziców. Powstanie równieŜ „Gminna Strategia 
Wyrównywania Szans Edukacyjnych” oraz zostaną utworzone 3 Grupy Zabawowe dla 
najmłodszych mieszkańców gminy – dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat. 
 Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2008r. do grudnia 2009r. i jest 
współfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, a takŜe ze środków budŜetu państwa w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych. 
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Tabela 25. Zestawienie uczestników placówek – infrastruktura społeczna 
 

Lp.   Nazwa placówki Liczba uczestników 
I. MłodzieŜowe Kluby Integracji Społecznej 146 
1. MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej 

w Grabowie – Władykach 
86 

2. MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 60 
II. Gminne Świetlice Socjoterapeutyczne 150 
1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w RoŜentalu 50 
2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 51 
3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 49 
III.  Świetlice Środowiskowe 173 
1. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 52 
2. Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 39 
3. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 35 
4. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 47 
IV. Ośrodki Edukacji Przedszkolnej 35 
1. Ośrodek Edukacji Przedszkolnej w Rumienicy 5 
2. Ośrodek Edukacji Przedszkolnej w Sampławie 15 
3. Ośrodek Edukacji Przedszkolnej w Tuszewie 15 
V. Grupy Zabawowe 143 
1. Grupa Zabawowa w Byszwałdzie 16 
2. Grupa Zabawowa w Grabowie - Wałdykach 18 
3. Grupa Zabawowa w Kazanicach 15 
4. Grupa Zabawowa w Mortęgach 15 
5. Grupa Zabawowa w Prątnicy 16 
6. Grupa Zabawowa w Rakowicach 9 
7. Grupa Zabawowa w RoŜentalu 18 
8. Grupa Zabawowa w Szczepankowie 6 
9. Grupa Zabawowa w Tuszewie 14 
10. Grupa Zabawowa w Złotowie 16 
VI. Klub Integracji Społecznej 39 
Łącznie 686 
 
 

Tabela 26. Zestawienie projektów zrealizowanych w ramach działalności OPS 
 

Lp. Nazwa projektu 
1. „Prowadzenie MKIS w Grabowie – Władykach” 
2. „Prowadzenie MKIS w Kazanicach” 
3. „Prowadzenie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie” 
4. „Prowadzenie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sampławie” 
5. „Świetlica, praca, staŜ – socjoterapia w środowisku wiejskim” 
6. „Partnerstwo na rzecz dzieci i młodzieŜy MOST DO PRZYSZŁOŚCI”  
7. Projekt systemowy „Aktywna rodzina” 
8. „Akcja Przedszkolak” 
9. „Ja teŜ jestem przedszkolakiem” 
10. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” 
11. „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” 
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Tabela 27. Zestawienie programów zrealizowanych w ramach działalności OPS 

 
Lp. Nazwa programu 
1. „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start” 
2. „Grupy Zabawowe” 
3. Program pilotaŜowy „Uczeń na wsi” 
4. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2008” 
5. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008” 
 
 
 
 
 
7.  IMPREZY INTEGRACYJNE  
 

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa był organizatorem                         
i współorganizatorem wielu róŜnych imprez i przedsięwzięć dotyczących aktywizowania 
mieszkańców, animowania i integrowania społeczności lokalnej. Do najwaŜniejszych 
przedsięwzięć naleŜy zaliczyć:  
 
    1) Otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Mortęgach – 25 stycznia 2008r. 
 

Świetlica w Mortęgach powstała w listopadzie 2007r. Uroczyste otwarcie odbyło się           
w styczniu 2008r. W imprezie udział wzięli uczestnicy świetlicy, rodzice dzieci, 
przedstawiciele władz samorządowych, członkowie rady sołeckiej oraz lokalna społeczność. 
 

2) Otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Rakowicach – 30 stycznia 2008r. 
 

Świetlica w Rakowicach powstała w listopadzie 2007r. Uroczyste otwarcie odbyło się 
w styczniu 2008r. W imprezie udział wzięli uczestnicy świetlicy, rodzice dzieci, 
przedstawiciele władz samorządowych, członkowie rady sołeckiej oraz lokalna społeczność. 
 
 

3) Otwarcie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sampławie – 5 lutego 2008r. 
 

Świetlica w Sampławie powstała w listopadzie 2007r. Uroczyste otwarcie odbyło się 
w lutym 2008r. W imprezie udział wzięli uczestnicy świetlicy, rodzice dzieci, przedstawiciele 
władz samorządowych, członkowie grona pedagogicznego, członkowie rady sołeckiej oraz 
lokalna społeczność. 

 
4) Otwarcie MłodzieŜowego Klubu Integracji Społecznej w Kazanicach – 18 lutego 

2008r. 
 

MKIS w Kazanicach został utworzony w listopadzie 2007r. Uroczyste otwarcie klubu 
odbyło się w lutym 2008r. W imprezie wzięli udział uczestnicy MKIS, przedstawiciele władz 
samorządowych oraz lokalna społeczność. Podczas otwarcie wystąpił Zespół instrumentalno 
– wokalny z MKIS, grupa taneczna młodzieŜy. Odbyła się równieŜ prezentacja multimedialna 
z działalności klubu. 
 



32 
 

5) Otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Szczepankowie – 19 lutego 2008r. 
 

Świetlica w Szczepankowie powstała w listopadzie 2007r. Uroczyste otwarcie odbyło 
się w lutym 2008r. W imprezie udział wzięli uczestnicy świetlicy, rodzice dzieci, 
przedstawiciele władz samorządowych, członkowie rady sołeckiej oraz lokalna społeczność. 

 
6) III Majowy Piknik Dzieci ęcy – 29 maja 2008r. 

 
Piknik juŜ po raz trzeci odbył się w leśniczówce w Napromku. Został zorganizowany 

dla dzieci z Grup Zabawowych oraz Ośrodków Edukacji Przedszkolnej, funkcjonujących na 
terenie gminy Lubawa. Łącznie w imprezie uczestniczyło ponad 170 dzieci w wieku 3 – 5 lat, 
wspólnie ze swoimi rodzicami. Dla obecnych zostało przygotowanych wiele atrakcji, w tym: 
występy artystyczne dzieci, gry i zabawy, zwiedzanie parku zwierząt. 
 

7)  „Nasza rabatka” - piknik w Szczepankowie – 4 czerwca 2008r. 
Piknik odbył się w ramach obchodów X Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, miał 

charakter integracyjny. Organizatorami pikniku był Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada 
Sołecka wsi Szczepankowo, Ochotnicza StraŜ PoŜarna w  Szczepankowie. W imprezie udział 
wzięły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej oraz społeczność lokalna. Wśród atrakcji znalazły 
się między innymi: gry i zabawy sportowe, wspólne przygotowywanie rabatki kwiatowej 
przed budynkiem świetlicy. 
 

8) I Piknik Rodzinny w Pr ątnicy – 4 czerwca 2008r. 
 
Piknik odbył się w ramach obchodów X Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, miał 

charakter integracyjny. Organizatorami pikniku był Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rada 
Sołecka wsi Prątnica. W imprezie udział wzięły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w 
Prątnicy oraz społeczność lokalna. Wśród atrakcji znalazły się między innymi: gry i zabawy 
sportowe, występy lokalnych zespołów muzycznych, karaoke, loteria fantowa. 

 
 

9) „Piknik na trawie” w Rakowicach –  5 czerwca 2008r. 
 
Piknik odbył się w ramach obchodów X Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, miał 

charakter integracyjny. Organizatorami pikniku był Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rada 
Sołecka wsi Rakowice. W imprezie udział wzięły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w 
Rakowcach oraz społeczność lokalna. Wśród atrakcji znalazły się między innymi: gry i 
zabawy sportowe, wędkowanie. 

 
10) III Piknik Rodzinny w Złotowie „Złoto w Złotowie”  – 15 czerwca 2008r. 

 
Piknik odbył się juŜ po raz trzeci. Został zorganizowany w ramach obchodów                   

X Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, miał charakter integracyjny. W imprezie udział 
wzięły dzieci z Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie oraz społeczność lokalna. 
Wśród atrakcji znalazły się między innymi: występ artystyczny uczestników świetlicy, 
zabawy integracyjne, konkurencje sportowe, mecz piłki noŜnej, ognisko, konkurs 
poszukiwania złota, warsztaty rzeźbiarskie, kącik fotograficzny. 
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11) Jarmark Rozmaitości – 22 czerwca 2008r. 
 
JuŜ po raz drugi MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie – Wałdykach 

przy współpracy z OPS Gminy Lubawa podjął inicjatywę w zakresie aktywizacji 
społeczności lokalnej. Został zorganizowany kolejny Jarmark Rozmaitości. Wśród atrakcji 
znalazły się między innymi: wystawa rękodzieła, pokazy zapaśnicze, Wyścig Australijski 
przygotowany przez Ludowy Klub Kolarski „Ziemia Lubawska”, szkoła przetrwania, konkurs 
kulinarny dla Rad Sołeckich i Kół Gospodyń Wiejskich, teatr ognia w wykonaniu grupy 
„Lumos” – uczestników MKIS, wioska indiańska, turniej piłki noŜnej. 
 

12) Noc Świętojańska - Świet(ne)licowe wakacje – 24 czerwca 2008r. 
 

Impreza miała miejsce w Kaczym Bagnie - miejscu inicjatyw pozytywnych, 
uczestniczyły w niej dzieci ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, by wspólnie 
spędzić czas, poznać  się i rywalizować w zawodach i konkursach. W programie imprezy 
były: wyplatanie wianków świętojańskich z kwiatów i ziół, turniej gry w dwa ognie, konkurs 
taneczny cheerleaderek. 
 

13) Piknik w Sampławie – 25 czerwca 2008r. 
 
Piknik odbył się w ramach obchodów X Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, miał 

charakter integracyjny. Organizatorami pikniku był Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rada 
Sołecka wsi Sampława. W imprezie udział wzięły dzieci z Gminnej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Sampławie oraz społeczność lokalna. Wśród atrakcji znalazły się 
między innymi: gry i zabawy sportowe, pokaz grupy teatralnej „Lumos”, zabawa taneczna, 
mini park rozrywki dla dzieci. 
 

14) Dzień Dziecka i Dzień Sportu w Mort ęgach – 25 czerwca 2008r. 
Piknik z okazji Dnia dziecka i Dnia sportu odbył się w ramach obchodów                         

X Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, miał charakter integracyjny. Organizatorami 
pikniku był Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rada Sołecka wsi Mortęgi. W imprezie udział 
wzięły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Mortęgach oraz społeczność lokalna. Wśród 
atrakcji znalazły się między innymi: gry i zabawy sportowe, konkursy dla rodzin, przejaŜdŜka 
bryczką. 
 

15) Nasze lato – 25 sierpnia 2008r. 
 

MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie – Wałdykach przy współpracy  
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotował imprezę plenerową pn. „Nasze LATO” dla 
mieszkańców wsi Grabowo, w tym mieszkańców osiedla dawnego PGR. Zorganizowany 
został blok zabaw i gier integracyjnych z nagrodami, warsztaty rzeźbiarskie oraz malarskie, 
pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy teatralnej „Lumos” z MKIS oraz ognisko. 
 

16) Piknik z babim latem – otwarcie Skate-Parku – 19 października 2008r. 
 

19 października 2008r. odbyło się oficjalne otwarcie Skate Parku przy Szkole 
Podstawowej w RoŜentalu. Impreza została zorganizowana w połączeniu z ,,Piknikiem                  
z babim latem” dla uczestników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. W ramach 
imprezy obyły się: prezentacje taneczne dzieci z poszczególnych świetlic, prezentacje 
twórczości plastycznej dzieci, konkurencje sportowe, zabawy integracyjne, nauka tańca 
kowbojskiego, występ grupy hip – hopowej. 
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17) XV Terenowa Olimpiada Specjalna – 23 października 2008r. 

 
Uczestnikami imprezy o charakterze integracyjno – sportowym były osoby 

niepełnosprawne (dzieci i młodzieŜ), w tym z terenu gminy 24 osoby. 
 
 

18) II Bal Andrzejkowy dla Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych – 27 
listopada 2008r. 

 
Bal odbył się juŜ po raz drugi w zajeździe Tropicana w RoŜentalu. Uczestnikami było 

140 dzieci z trzech świetlic socjoterapeutycznych oraz 4 świetlic środowiskowych 
funkcjonujących na terenie gminy Lubawa, z: RoŜentala, Sampławy i Złotowa oraz Mortąg, 
Rakowic, Szczepankowa i Prątnicy. W ramach imprezy odbył się szereg gier i zabaw 
integracyjnych, wróŜb oraz bal – dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy. 
 

19) W poszukiwaniu rydza – 3 grudnia 2008r. 
 

Impreza została zorganizowana dla uczestników MłodzieŜowych Klubów Integracji 
Społecznej z Kazanic i Grabowa-Wałdyk. W ramach imprezy odbyły się: zawody                           
i konkurencje sportowe, zabawy integracyjne dla młodzieŜy. Celem imprezy była integracja 
uczestników róŜnych placówek. 

 
 

20) III Mikołajki Przedszkolne – 5 grudnia 2008r. 
 

Mikołajki odbyły się w restauracji Copernicus w Targowisku Dolnym. Uczestniczyło 
w nich ponad 170 dzieci z Grup Zabawowych oraz Ośrodków Edukacji Przedszkolnej. 
Podczas spotkania odbyły się prezentacje artystyczne dzieci, wręczenie świątecznych paczek, 
oraz zabawy integracyjne. 
 

21) Spotkanie wigilijno – opłatkowe – 19 grudnia 2008r. 
 

   Uroczystość została zorganizowana w zajeździe Tropicana w RoŜentalu, dla osób 
starszych, chorych i samotnych. W spotkaniu uczestniczyło 115 podopiecznych.  
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8. PROGRAM PILOTA śOWY „UCZE Ń NA WSI – POMOC W ZDOBYWANIU 
WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKU JĄCE GMINY 
WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO – WIEJSKIE” W ROKU SZKO LNYM 2007/2008 

 
Do 30 czerwca 2008r. realizowany był pilotaŜowy program Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Uczeń na wsi - pomoc w zdobywaniu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy 
miejsko-wiejskie” przewidziany na rok szkolny 2007/2008, na realizację którego pozyskano 
środki z PFRON w wysokości 154 577,00 zł.                     
Z dofinansowania  skorzystało 63 uczniów, w tym: 

•  28 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych,  
• 15 uczniów uczęszczających do gimnazjów,  
• 18 uczniów uczęszczających do szkół ponad gimnazjalnych bez  obowiązku 

uiszczania czesnego,  
• 2 uczniów uczęszczających do szkół ponad gimnazjalnych z obowiązkiem uiszczania 

czesnego. 
Na realizację programu w roku szkolnym 2007/2008 wykorzystano łączną kwotę 150.067,05 

zł. Środki finansowe nie wykorzystane przez Wnioskodawców w wysokości 4.509,95 zł oraz 
odsetki bankowe powstałe od środków PFRON zgromadzonych na subkoncie w wysokości 712,04 
zł zostały zwrócone do PFRON.  

W dniu 17-10-2008r. PFRON przyjął sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji 
przez Gminę Lubawa  programu w roku szkolnym 2007/2008. 

 
 

9. PROGRAM PILOTA śOWY „UCZE Ń NA WSI – POMOC Z ZDOBYWANIU 
WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKU JĄCE 
GMINY WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO – WIEJSKIE” W ROK U SZKOLNYM 
2008/2009 

 
W dniu 10.12.2008 r. Gmina Lubawa podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych umowę na realizację obszaru A programu pilotaŜowego pod nazwą 
„UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w roku szkolnym 2008/2009. 
Na podstawie zawartej umowy pozyskano na realizację niniejszego programu środki 
finansowe w wysokości 73 264,58 zł, w tym na:  

1. dofinansowanie kosztów nauki uczniów szkół podstawowych, do wysokości: 
24 429,60 zł, 

2. dofinansowanie kosztów nauki uczniów gimnazjów, do wysokości: 15 879,24 zł, 
3. dofinansowanie kosztów nauki dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych bez 

obowiązku uiszczania czesnego za naukę, do wysokości: 27 799,20 zł, 
4.  dofinansowanie kosztów nauki uczniów szkół ponad gimnazjalnych z obowiązkiem 

uiszczania czesnego za naukę, do wysokości: 3 369,60 zł, 
5. obsługę zadań realizowanych w ramach programu, do wysokości: 1 786,94 zł. 

 
Otrzymane wsparcie finansowe w ramach programu ma charakter bezzwrotny  
i obejmuje następujące koszty:  

1. Zakup przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę,  
2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub 

psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),  
3. Instalacja i abonament za Internet,  
4. Kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych,  



36 
 

5. Wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,  
6. W przypadku szkół ponad gimnazjalnych mogą obejmować dodatkowo: opłaty za 

naukę (czesne), zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego 
zamieszkania) oraz koszty dojazdu do szkoły.  

 
Do dnia 30-09-2009r. wpłynęły 73 wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia 

niepełnosprawnego w roku szkolnym 2008/2009. W miesiącu grudniu 2008r. zawarto z 
Wnioskodawcami 66 umów cywilno-prawnych, dwóch Wnioskodawców otrzymało odmowę 
przyznania dofinansowania w związku z niespełnianiem kryteriów programu, a z trzema 
Wnioskodawcami nie zawarto umów w związku z oczekiwaniem na aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności. Natomiast dwie osoby złoŜyły pisemną rezygnację z udziału w 
programie. Przyznane Wnioskodawcom środki finansowe będą przekazywane całościowo 
bądź w dwóch transzach. Do dnia 20 stycznia 2009r. przekazano Wnioskodawcom na 
osobiste konta bankowe dofinansowanie o łącznej wysokości  64 039,22 zł. Na przestrzeni 
lutego i maja wnioskodawcy otrzymają drugą transzę dofinansowania, zgodnie z terminem 
przewidzianym w umowie. Realizacja programu w roku szkolnym 2008/2009 będzie trwała 
do dnia 19-06-2009r. 

 
 

10. CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁO ŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ  
      W KAZANICACH 

 
Z dniem 31 sierpnia 2008r. zakończyła się realizacja Projektu Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz 4System Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 
Górze pod nazwą  ,,Centra Kształcenia na Odległość na wsiach” w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich 2004 2006 Priorytetu 2 Rozwój 
społeczeństwa opartego na wiedzy, działania 2.1 zwiększenie dostępu do edukacji- promocja 
kształcenia przez całe Ŝycie, schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy 
wsią a miastem, w którym na podstawie porozumienia o współpracy z dnia 22-10-2007r. 
Gmina Lubawa była partnerem przy jego realizacji.  

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia moŜliwości rozwijania i 
uzupełniania kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich. Na podstawie 
zawartego porozumienia w Zespole Szkół w Kazanicach powstało Centrum Kształcenia na 
Odległość wyposaŜone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w: 10 komputerów 
z dostępem do Internetu, 10 kompletów mebli biurowych, telefax, drukarkę, innowacyjne 
materiały dydaktyczne oraz niezbędne oprogramowanie o łącznej wartości 28.472,36 zł.  
W 2008r. Centrum zostało doposaŜone w kolejne urządzenia m.in. rzutnik, sprzęt 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – klawiatury komputerowe z nakładką, klawiatury 
dotykowe, urządzenie wskazujące sterowane za pomocą głowy, podpórki pod ramię oraz 
oprogramowanie graficzne i edukacyjne o łącznej wartości 20.457,39 zł. 

Centrum w okresie od 01-01-2008r. do 31-08-2008r. było dostępne dla mieszkańców 
gminy 20 godz. tygodniowo. Nad prawidłowym jego funkcjonowaniem nadzór sprawował 
trener zatrudniony i wynagradzany przez Projektodawców. Od 01-09-2008r. Centrum 
wykorzystywane jest przez Zespół Szkół w Kazanicach, MłodzieŜowy Klub Integracji 
Społecznej w Kazanicach na potrzeby dzieci i młodzieŜy w zakresie prowadzenia zajęć 
informatycznych, edukacyjno-kulturalnych. Dostępne jest takŜe 2 godz. tygodniowo dla 
wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem swych umiejętności metodą e-learningową.  
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11. PROJEKT SYSTEMOWY „AKTYWNA RODZINA” WSPÓŁFINANS OWANY 
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa od 1 sierpnia do 31 grudnia 2008r. 
realizował projekt systemowy pod nazwą ,,Aktywna rodzina” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 -
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności 
zawodowej, korzystających z pomocy społecznej oraz ograniczenie marginalizacji i 
wykluczenia społecznego osób i ich rodzin. 

Cele szczegółowe zakładały: wzrost samooceny, wzrost aktywności społecznej i 
zawodowej, wzrost kompetencji Ŝyciowych, wzrost umiejętności społeczno-zawodowych, 
zwiększenie szans na powrót lub wejście na rynek pracy, wzrost upowszechnienia 
instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenia pracy socjalnej poprzez zatrudnienie 
dodatkowych pracowników socjalnych.  
 Projekt zakładał udział 42 osób, podzielonych na trzy grupy szkoleniowe. Grupę I i II 
tworzyły osoby bezrobotne, nie pracujące, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z 
pomocy społecznej, z którymi pracownicy socjalni zawarli kontrakty socjalne. Natomiast 
grupę III stanowiły osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami 
zaleŜnymi, powracające na rynek pracy, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z 
pomocy społecznej, które w projekcie wzięły udział w ramach Programu Aktywności 
Lokalnej.  
 
W ramach realizacji projektu zastosowane zostały dwa instrumenty aktywnej integracji: 
 
1) Instrumenty aktywizacji zawodowej – uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej w 

Mortęgach, w ramach którego prowadzono z uczestnikami:   
a) program reintegracji społecznej obejmujący: warsztaty psychoedukacyjne, 

poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, imprezy integracyjno-
aktywizacyjne- piknik integracyjny w Gospodarstwie Agroturystycznym w      
Lubstynku, wyjazd kulturalno-integracyjny (Golub-Dobrzyń, Toruń, Ciechocinek), 
wyjazd rekreacyjno-edukacyjny do Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie oraz wyjazd do 
Teatru Lalek i Planetarium w Olsztynie (dla grupy III – matek samotnie 
wychowujących dzieci), 

b) program reintegracji zawodowej obejmujący: warsztaty aktywizacji zawodowej, 
poradnictwo zawodowe, kurs komputerowy oraz kursy zawodowe. 

 
2) Instrumenty aktywizacji społecznej – wsparcie udzielane przez Animatora lokalnego oraz 

Lidera Klubu Integracji Społecznej.  
 

Wszyscy uczestnicy projektu oraz ich otoczenie (dzieci, rodzina itp.) mogli korzystać 
przez cały okres realizacji projektu z pracy socjalnej oraz Publicznego Punktu Dostępu do 
Internetu wyposaŜonego w przenośne komputery (laptopy) zakupiono ze środków EFS.  

Realizacja projektu zakładała osiągnięcie konkretnych rezultatów ,,twardych” i 
,,miękkich’’, które zostały w pełni osiągnięte w następującym wymiarze: 
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1. Rezultaty ,,twarde”:  
a) 28 osób objęto kontraktami socjalnymi, 
b) 14 osób objęto Programem Aktywności Lokalnej,  
c) udział w projekcie ukończyło 39 osób,  
d) 33 osoby otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu komputerowego,  
e) 42 osoby skorzystały z poradnictwa psychologicznego i prawnego, 
f) utworzono Publiczny Punktu Dostępu do Internetu,  
g) zatrudniono dwóch dodatkowych aspirantów pracy socjalnej w celu                   

upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej, 
 

2. Rezultaty ,,miękkie” - uczestnicy projektu nabyli, poszerzyli umiejętności, kompetencje 
społeczno - zawodowe, które zwiększyły ich szanse na powrót lub wejście na rynek pracy. 

 
Obok zakładanych rezultatów projektu osiągnięto dodatkowe, które stanowią ,,wartość 

dodaną”, gdyŜ dzięki współfinansowaniu projektu z EFS 21 uczestników mogło nabyć nowe 
kwalifikacje zawodowe, w tym: 7 osób w zakresie - opiekunki osób starszych,  2 osoby – 
pomocnika stolarza meblowego, 2 osoby –pomocnika kucharza, 1 osoba – szwaczka, 9 osób – 
uprawnienia do ubiegania się o prawo jazdy kat. ,,B’’. 

 
Całkowity koszt realizacji projektu w 2008r. wyniósł  217.958,49 zł, w tym:  wartość 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budŜetu państwa 196.162,64 zł, wartość 
udziału własnego  21.795,85 zł. 
 
 
 
 
12.  WSPÓŁPRACA  
 

Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami 
instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wśród najwaŜniejszych podmiotów, z którymi 
prowadzona jest regularna współpraca naleŜą w szczególności:  

 
� szkoły,  
� policja,  
� sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich),  
� gminna komisja rozwiązywania problemów społecznych,  
� rady sołeckie,  
� ochotnicze straŜe poŜarne,  
� placówki opieki zdrowotnej,  
� lekarze rodzinni,  
� pielęgniarki środowiskowe,  
� Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,  
� Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie,  
� Powiatowy Urząd Pracy w Iławie,  
� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie,  
� Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  
� Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
� Bank śywności w Olsztynie,  
� Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,  
� Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie,  
� Demokratyczna Unia Kobiet – Rada Krajowa we Wrocławiu,  
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� Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 
� Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”. 
 

W celu upowszechniania informacji oraz prowadzonej działalności Ośrodek 
współpracował takŜe z środkami masowego przekazu. W prasie, biuletynie informacyjnym 
gminy, na stronie internetowej Ośrodka oraz portalach internetowych ukazywały się 
informacje dotyczące moŜliwości korzystania z róŜnych form pomocy, artykuły dotyczące 
realizowanych zadań oraz uruchamianych inicjatyw i przedsięwzięć.  

 
Ośrodek współpracował m.in. z:  

� Nowym Kurierem Iławskim,  
� Głosem Lubawskim,  
� portalem internetowym www.e-lubawa.pl;  
� portalem internetowym www.lubawamojemiasto.pl  
� portalem www.ngo.pl;  

 
Ośrodek prowadził takŜe własną witrynę internetową www.gopslubawa.pl, na której 
zamieszczano informacje dotyczące prowadzonej działalności.  
 
 
 
13.  NAGRODY I WYRÓśNIENIA   
 
W 2008r. działalność Ośrodka została wyróŜniona na poziomie regionalnym.  
 

� Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał kierownikowi jednostki 
nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. W województwie 
zostało przyznanych 6 nagród i 10 wyróŜnień;  

� Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał kierownikowi jednostki wyróŜnienie w 
związku z prowadzoną działalność w zakresie pomocy społecznej. W województwie 
zostały przyznane 2 statuetki „Amicis Bonus” oraz 5 wyróŜnień.  
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14.  WNIOSKI  
 

Rok 2009 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych 
działań wynikających z ustaw oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, Ŝeby instytucja pomocy 
społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna.  

 
W szczególności poprzez:   

1) prowadzenie aktywnej integracji adresowanej do klientów pomocy społecznej z 
wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i 
edukacyjnej;  

2) wdraŜanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-
2013. W roku 2009 będą realizowane projekty:   

� projekt systemowy „Aktywna rodzina”  
� 7 projektów konkursowych dotyczących aktywizacji i integracji społeczności 

lokalnych w miejscowościach: Mortęgi, Prątnica, Rakowice, RoŜental, Sampława, 
Szczepankowo, Złotowo o wartości ok. 50.000 zł kaŜdy;   

3) tworzenie i wdraŜanie programów osłonowych słuŜących realizacji zadań pomocy 
społecznej adresowanych do konkretnych grup podopiecznych;  

4) podejmowanie działań na rzecz zmiany postaw klientów, zwiększania ich aktywności i 
współuczestniczenia w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji Ŝyciowych;  

5) rozwijanie pomocy w formie pracy socjalnej,  
6) stosowanie instytucji kontraktu socjalnego;  
7) rozwijanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami i 

partnerami społecznymi;  
8) monitorowanie funkcjonowania jednostki;  
9) dokonywanie ewaluacji pracy jednostki;  
10) wprowadzanie ewentualnych zmian organizacyjnych słuŜących zapewnienia sprawnego 

funkcjonowania jednostki, właściwego organizowania pracy i realizowania 
powierzonych zadań;  

11) prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej słuŜącej utrzymaniu dobre jakości obsługi 
klienta oraz prawidłowej realizacji zadań, obejmującej m. in. wzmocnienie kadrowe, 
szkolenie pracowników i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry.  

 


