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

Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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 2001 r. 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 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). 
Ośrodek wykonuje po wyŜsze zadanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lubawa 
Nr 70/04 z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie upowaŜnienia kierownika ośrodka do 
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a takŜe do wydawania w 
tych sprawach decyzji. 

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

zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7). Ośrodek  
wykonuje powyŜsze zadanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lubawa Nr 160/08 
z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie upowaŜnienia kierownika ośrodka do prowadzenia 
postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w 
tych sprawach decyzji. 

 
• 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 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. 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 
XXII/124/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
• przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. 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 
XXII/125/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

• inne zadania na podstawie uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień. 
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2. STRUKTURA KADROWA O ŚRODKA 
 
W 2009 roku Ośrodek funkcjonował w strukturze organizacyjnej przedstawionej w tabeli 1. 
 

Tabela 1.  Struktura organizacyjna 
 

Lp. Nazwa komórki 
organizacyjnej Wykaz stanowisk  Wymiar 

etatu 
1. Kierownictwo  1. Kierownik  1 

  

2. 

Dział  
Pomocy  

Środowiskowej  
 

1. Specjalista pracy socjalnej – Koordynator działu  1 
2. Specjalista pracy socjalnej  1 
3. Pracownik socjalny 1 5 
4. Aspirant pracy socjalnej  1 
5. Młodszy opiekun  15,00 

  

3. Dział  
Świadczeń Społecznych  

1. Podinspektor – Koordynator działu  1 
2. Podinspektor  1 

  

4. Dział Finansowo-
Księgowy  

1. Główny księgowy – Koordynator działu  1 
2. Inspektor  0,75 
3. Podinspektor  4 

  

5. Dział  
Organizacyjny  

1. Podinspektor 1 
2. Referent 2 

  

6. 

Dział  
Programów i Projektów  

1. Pracownik socjalny 2 3 
2. Inspektor  0,25 
3. Aspirant pracy socjalnej  5 
4. Psycholog 3 0,50 

Grupy zabawowe 5. Wychowawca/Młodszy wychowawca 4 6,50 
Świetlice Środowiskowe 6. Wychowawca/Młodszy wychowawca 2,50 

Świetlice 
Socjoterapeutyczne 

7. Wychowawca/Młodszy wychowawca 5 3 

Razem Liczba osób zatrudnionych - 69 55,50 

1) jeden pracownik socjalny zatrudniony na zastępstwo za pracownicę w ciąŜy przebywającą na zwolnieniu 
lekarskim, 

2) jeden pracownik socjalny zatrudniony na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim, dwóch 
pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu systemowego „Aktywna rodzina” finansowanych             
z dotacji rozwojowej, 

3) pracownik zatrudniony od dnia 01.09.2009r., 
4) pracownicy zatrudnieni od dnia 01.09.2009r., 
5) jeden młodszy wychowawca zatrudniony na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim 

 
Stan zatrudnienia na koniec 2009 r. wynosił 69 osób, w tym 55,50 etatów 

kalkulacyjnych.  
Wzrost zatrudnienia w Ośrodku w 2009 roku spowodowany był m. in. koniecznością 

zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych zadań oraz prawidłowym zabezpieczeniem 
nowych inicjatyw i przedsięwzięć, wynikających w szczególności z:  
 

� realizacji przez Ośrodek projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 związanego z wdraŜaniem nowych narzędzi i instrumentów 
związanych z aktywizacją klientów pomocy społecznej,  
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� przystąpieniem przez Ośrodek do realizacji projektów konkursowych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: 

- zawarto umowy na realizację 7 projektów konkursowych w ramach działania 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – okres realizacji 4 projekty 
kwiecień 2009-marzec 2010 ; 3 projekty maj 2009 – kwiecień 2010; 

- podpisano umowy na realizację dwóch projektów konkursowych w ramach 
działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji: „Sposób na nudę” – 
okres realizacji  maj-wrzesień 2010; „Jesień Ŝycia – czas seniora” – okres 
realizacji czerwiec-grudzień 2010, 

� usprawnieniem obsługi zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych               
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, grup zabawowych) i 
realizowaniem projektów w tym zakresie, 

� realizowania nowych programów dotyczących m. in. osób niepełnosprawnych,  
� rozszerzeniem działalności Ośrodka  w zakresie organizacji i współorganizacji 

róŜnych imprez integracyjnych,  przedsięwzięć i wydarzeń społecznych. 
 

W 2009 roku 24 pracowników jednostki wzięło udział w 47 szkoleniach, spośród 
których 17 było współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 3 pracowników (2 specjalistów 
pracy socjalnej i 1 pracownik socjalny) kontynuowało studia na kierunku pedagogika – 
specjalność praca socjalna (studia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

W Ośrodku organizowane były takŜe staŜe dla bezrobotnych - w trakcie roku                    
w jednostce staŜ obyły 32 osoby. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 2.  
 

Tabela 2.  Wykaz staŜy dla bezrobotnych  
 

Lp. 
 

Stanowisko 
 

 
Liczba 
osób 

 

Miejsce Okres 

1. 

pracownik 
administracyjny 

1 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 

03.11.08 – 30.10.09 
wychowawca 4 

Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna           
w RoŜentalu 

Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna             

w Sampławie 
Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 

animator kultury 2 

MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej        
w Grabowie-Wałdykach 

MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej       
w Kazanicach 

2. wychowawca 1 
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna           

w Sampławie 
04.05.09 – 02.11.09 

3. 
pracownik 

administracyjny 
 
1 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 02.06.09 – 01.12.09 
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Tabela 3.  Wykaz kadry w ramach umów-zlecenie –  
Świetlice Socjoterapeutyczne, Świetlice Środowiskowe i Świetlice Wakacyjne 

 

Lp. Miejsce odbywania 
 

Stanowisko/Rodzaj zajęć 
 

Okres odbywania 

1. 
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna            

w RoŜentalu 
wychowawca 05.01.09 – 31.01.09 

2. 
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna            

w Sampławie 
wychowawca 04.05.09  - 30.06.09 
wychowawca 03.11.09 – 31.12.09 

3. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach wychowawca 01.05.09 – 31.12.09 

4. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 
wychowawca 02.01.09 – 31.07.09 
wychowawca 01.09.09 – 31.12.09 

5. Świetlica Wakacyjna w Targowisku Dolnym animator lokalny 06.07.09 – 31.08.09 

6. Świetlica Wakacyjna w Omulu animator lokalny 13.07.09 – 31.08.09 

 
 
 
 
 

pracownik 
gospodarczy 

 
1 

Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 02.06.09 – 01.12.09 

4. 
pracownik 

administracyjny 
 
1 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 02.07.09 – 31.12.09 

5. 
robotnik 

gospodarczy 
 
5 

Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 

01.10.09 – 31.03.10 
Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 
Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 
Centrum Aktywności Lokalnej w ŁąŜynie 
Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 01.12.09 – 31.03.10 

6. 

pracownik 
administracyjny 

 
6 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 

02.11.09 – 29.10.10 

wychowawca 7 

Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna            
w Złotowie 

Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna           
w RoŜentalu  

Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna           
w Sampławie 

Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 
Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 

Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 
Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 

animator kultury 3 

MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej       
w Grabowie-Wałdykach 

MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej       
w Kazanicach 

Centrum Aktywności Lokalnej w ŁąŜynie 

Ogółem      32 osoby  
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Tabela 4.  Wykaz kadry w ramach umów-zlecenie – Grupy Zabawowe  
 

Lp. Miejsce odbywania 
 

Stanowisko/Rodzaj zajęć 
 

Okres odbywania 

1. Grupa Zabawowa w Byszwałdzie opiekun zajęć 05.01.09 – 31.07.09 

2. Grupa Zabawowa w Złotowie opiekun zajęć 05.01.09 – 30.06.09 

3. Grupa Zabawowa w RoŜentalu opiekun zajęć 05.01.09 – 30.06.09 

4. Grupa Zabawowe w Prątnicy opiekun zajęć 05.01.09 – 30.06.09 

5. Grupa Zabawowa w Kazanicach opiekun zajęć 05.01.09 – 30.06.09 

6. Grupa Zabawowa w Grabowie-Wałdykach opiekun zajęć 05.01.09 – 30.06.09 

7. Grupa Zabawowa w Tuszewie opiekun zajęć 05.01.09 – 31.07.09 

8. Grupa Zabawowa w Mortęgach opiekun zajęć 05.01.09 – 30.06.09 

9. Grupa Zabawowa w Rakowicach opiekun zajęć 
05.01.09 – 30.06.09 

01.09.09 – 31.12.09 

10. Grupa Zabawowa w Szczepankowie opiekun zajęć 
05.01.09 – 30.06.09 
01.09.09 – 31.12.09 

 
 

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

 

Lp. Miejsce odbywania 
 

Stanowisko/Rodzaj zajęć 
 

Okres odbywania 

1. 
MłodzieŜowy Klub integracji Społecznej 

w Kazanicach 

warsztaty planowania kariery 07.01.09 - 30.06.09 
kółko krajoznawcze 12.01.09 - 30.06.09 

zajęcia szkolnego kabaretu 12.01.09 - 30.06.09 
warsztaty „Survival” 12.01.09 – 30.06.09 
warsztaty muzyczne 12.01.09 – 30.06.09 

2. 
MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej 

w Grabowie-Wałdykach 

warsztaty komputerowe 12.01.09 – 30.06.09 
zajęcia sportowe 12.01.09 – 31.03.09 

warsztaty teatralne 12.01.09 – 30.06.09 
 
 

Tabela 6.  Wykaz kadry w ramach umów-zlecenie – projekty konkursowe 
 

Lp. Nazwa projektu 
 

Rodzaj zajęć/warsztatów 
 

Okres odbywania 

1. „Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych 

warsztaty taneczne-cheerleaderki 04.05.09 – 31.12.09 

warsztaty decupage 04.05.09 – 28.02.10 

warsztaty aktywności lokalnej I–05.09 ; II- 10.09 

warsztaty rzeźbiarskie 01.07.09 – 31.08.09 
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warsztaty malarskie 01.07.09 – 31.08.09 

Klub Kulinarnych PodróŜników 04.05.09 – 28.02.09 

2. „W Szczepankowie jest szałowo” 

warsztaty taneczne 04.05.09 – 31.10.09 

warsztaty aktywności lokalnej I-06.09 ; II-11.09 

warsztaty sportowe 07.05.09 – 30.09.09 

warsztaty artystyczne 07.05.09 – 28.02.09 

Klub Kulinarnych PodróŜników 07.05.09 – 28.02.10 

3. „Prątnica – aktywna społeczność” 

warsztaty artystyczne 04.05.09 – 28.02.10 

Klub Kulinarnych PodróŜników 04.05.09 – 28.02.10 

warsztaty aktywności lokalnej I-07.09 ; II-11.09 

warsztaty teatralne 07.05.09 – 28.02.10 

warsztaty aerobic 01.09.09 – 28.02.10 

4. „Świetlicowa integracja” 

warsztaty taneczne-cheerleaderki 01.06.09 – 31.03.10 

warsztaty teatralne 01.06.09 – 31.03.10 

Klub Kulinarnych PodróŜników 01.06.09 – 31.03.10 

warsztaty kickboxingu 01.06.09 – 31.03.10 

warsztaty graffiti 01.06.09 – 31.03.10 

warsztaty aktywności lokalnej I-07. 09 ; II-11-12.09 

5. „Rakowice – integracja na aktywną nutę” 

warsztaty taneczne 01.06.09 – 30.11.09 

warsztaty aktywności lokalnej I-07.09 ; II-10.09 

Klub Kulinarnych PodróŜników 01.06.09 – 31.03.10 

warsztaty graffiti 01.08.09 – 30.09.09 

warsztaty artystyczne 01.06.09 – 31.03.09 

warsztaty wizaŜu 01.06.09 – 31.07.09 

6. „Aktywna integracja w RoŜentalu” 

warsztaty aktywności lokalnej I-06.09 ; II-10.09 

Klub Kulinarnych PodróŜników 01.06.09 – 31.03.10 

warsztaty artystyczne 01.06.09 – 31.03.10 

warsztaty graffiti 01.06.09 – 31.07.09 

warsztaty sportowe 01.06.09 – 30.11.09 

7. „Złoty Zakątek to Złotowo” 

warsztaty artystyczne 04.05.09 – 28.02.10 

warsztaty aktywności lokalnej I-05.09 ; II-09.09 

warsztaty graffiti 01.07.09 – 31.08.09 

warsztaty taneczne 04.05.09 – 28.02.09 

Klub Kulinarnych PodróŜników 07.05.09 – 28.02.09 

 
W ramach realizowanych projektów konkursowych zatrudnione zostały 22 osoby. 
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Tabela 7.  Wykaz kadry w ramach umów-zlecenie –  
projekt systemowy „Aktywna rodzina” 

 

Lp. 
 

Stanowisko/Rodzaj zajęć 
 

Okres zawarcia 
umowy 

1. Koordynator projektu 01.07.09 – 31.12.09 

2. Animator lokalny/Usługi wspierające animację lokalną 13.07.09 – 30.11.09 

3. Animator lokalny/Usługi wspierające animację lokalną 13.07.09 – 30.11.09 

4. 
Psycholog/Poradnictwo psychologiczne/Trening kompetencji i umiejętności 

społecznych 
15.07.09 – 30.11.09 

5. 
Doradca zawodowy/Doradztwo zawodowe indywidualne/Warsztaty 

aktywizacji zawodowej 
15.07.09 – 30.11.09 

6. Trener/Warsztaty aktywności lokalnej 05.01.09 – 30.06.09 

 
W ramach realizowanego projektu systemowego zatrudniono 6  osób. 
 
 
 
3. REALIZACJA BUD śETU 

 
Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 

7.127.398,21 zł, w tym dotacja 5.308.816,77 zł. Wydatki uwzględniające podział na zadania 
własne i zlecone oraz podział na główne zadania przedstawione zostały w tabeli 8 i 9.  
 
 

Tabela 8.  Wydatki na realizację zadań w 2009 roku   
 

Zadania Kwota 
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu 
polityki społecznej  

448.244,- 

dotacja rozwojowa-projekt systemowy 
dotacja rozwojowa-projekty konkursowe 

163.060,- 
285.184,- 

Dział 852 Pomoc społeczna 6.569.695,- 
Zadania własne gminy 
w tym z dotacji celowej z budŜetu państwa 
w tym z dotacji celowej z powiatu 

2.384.331,- 
663.629,- 
11.580,- 

Zadania zlecone 4.185.364,- 
Dział 851 Ochrona zdrowia 109.459,- 
Razem 7.127.398,- 
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Tabela 9.  Wydatki w układzie zadaniowym w 2009 roku  
 

Forma pomocy Kwota 
Zadania własne 
Dodatki mieszkaniowe  41.861,- 
Domy Pomocy Społecznej  57.471,- 
Zasiłki i pomoc w naturze  
w tym dotacja  

300.327,- 
257.736,- 

Usługi opiekuńcze  358.273,- 
Program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 
w tym dotacja  

353.454,- 
253.454,- 

Utrzymanie Ośrodka  
w tym dotacja  

998.387,- 
147.958,- 

Klub Integracji Społecznej  1.181,- 
Prace społecznie uŜyteczne  20.786,- 
Grupy Zabawowe 
(Alternatywne formy edukacji przedszkolnej) 

126.316,- 

Świetlice Środowiskowe, Socjoterapeutyczne 
w tym dotacja 

76.627,- 
11.580,- 

Centrum Aktywności Lokalnej 7.131,- 
Inne wydatki (obsługa programu PEAD, wigilia, dzień seniora, działania       
o charakterze środowiskowym-wkład własny POKL 

26.272,- 

Świadczenia rodzinne  11.764,- 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.481,- 
Zadania zlecone 
Świadczenia rodzinne  4.092.994,- 
Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe, susza  
zasiłki stałe 
zasiłki celowe z tyt. suszy 

83.503,- 
80.652,- 
2.851,- 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  8.867,- 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych  

109.259,- 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  200,- 
Projekt systemowy 7.1.1 „Aktywna rodzina”  
w tym dotacja rozwojowa 
w tym środki własne (zasiłki celowe oraz działania o charakterze środowiskowym) 

183.214,- 
163.060,- 
20.154,- 

Projekty konkursowe 7.3  
w tym: 
- „Mortęgi -wieś inicjatyw pozytywnych” 
- „W Szczepankowie jest szałowo” 
- „Rakowice - integracja na aktywną nutę” 
- „Prątnica aktywna społeczność” 
- „Złoty zakątek to Złotowo” 
- „Świetlicowa integracja” 
- „Aktywna integracja w RoŜentalu” 

285.184,- 
 

42.804,- 
42.263,- 
40.887,- 
39.787,- 
41.168,- 
37.944,- 
40,331,- 

Razem 7.127.398,- 
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4. REALIZACJA ZADA Ń 
 

4.1. POMOC SPOŁECZNA 
 
System pomocy społecznej objął wsparciem 403 rodziny, w których przebywało 1.419 

osoby. Gminę Lubawa według stanu na dzień 31.12.2009 r. (dane Urzędu Gminy Lubawa) 
zamieszkiwało 10.844 osób. Z dokonanej analizy wynika, Ŝe 13,1% ogółu mieszkańców 
gminy zostało objętych pomocą. 
 

Tabela 10.  Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną  
 

Wyszczególnienie Liczba rodzin  Liczba osób w rodzinie  
Pomoc ogółem  403 1.419 
Pomoc w ramach zadań własnych  403 1.419 
Pomoc w ramach zadań zleconych   42 75 
Praca socjalna ogółem  
w tym: wyłącznie praca socjalna  

590 
187 

1.892 
473 

 
W 2009 roku głównym powodem przyznawania świadczeń była niepełnosprawność 

(166 rodzin). Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy społecznej 
były: bezrobocie (114 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (107 
rodzin, w tym 49 rodzin niepełnych i 50 rodzin wielodzietnych), potrzeba ochrony 
macierzyństwa (104 rodzin), w tym 40 rodzin wielodzietnych oraz długotrwała lub cięŜka 
choroba (97 rodzin). Inne powody występują w pojedynczych przypadkach.  

Tabela 11 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 11.  Powody przyznania pomocy  

 
Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej 

 
Liczba rodzin 

 
Liczba osób 

 (ogółem) w rodzinach 

0 1 2 

ubóstwo 1 204 759 

sieroctwo 2 0 0 

bezdomność 3 0 0 

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 104 529 
w tym: 
wielodzietność 
 

5 40 239 

bezrobocie 6 114 450 

niepełnosprawność 7 166 535 

długotrwała lub cięŜka choroba 8   97 228 
bezradność w sprawach opiek – wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 

9 107 560 

w  tym: 
               rodziny niepełne 

10 49 164 

               rodziny wielodzietne    11 50 352 

przemoc w rodzinie 12 8 28 
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Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej 

 
Liczba rodzin 

 
Liczba osób 

 (ogółem) w rodzinach 

0 1 2 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 13 0 0 

alkoholizm 14 3 4 

narkomania 15 0 0 

trudności w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

16 1 1 

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

17 0 0 

trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy 

18 0 0 

zdarzenie losowe 19 0 0 

sytuacja kryzysowa 20 0 0 

klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna 21 0 0 

 
 

Tabela 12.  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) 1 590  1892 

 o liczbie osób w 
rodzinie 

1 2 156  156 

  2 3 108  216 
  3 4 69  207 
  4 5 96  384 
  5 6 85  425 
  6 i więcej 7 76  504 
w tym (z wiersza 1): 

rodziny z dziećmi ogółem 

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

8 
 

296  1.344 

 o liczbie dzieci 1 9 55  125 
  2 10 95  370 
  3 11 80  387 
  4 12 34  207 
  5 13 25  193 
  6 14 4  32 
  7 i więcej 15 3  30 
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM  

(wiersze 17+18+19+20) 

16 56  189 

 o liczbie dzieci 1 17 24  58 
  2 18 11  32 
  3 19 16  69 
  4 i więcej 20 5  30 
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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) 

21 129  302 

 o liczbie osób 1 22 51  51 
  2 23 42  84 
  3 24 17  51 
  4 i więcej 25 19  116 

 
W 2009 roku do Ośrodka wpłynęło 1.161 wniosków o udzielenie pomocy.                 

W sprawozdawczym okresie wydano 2.054 decyzji administracyjnych, w tym 21 decyzji 
odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1.269 
wywiadów środowiskowych, sporządzili 8 Niebieskich Kart w środowiskach dotkniętych 
przemocą oraz udzielili wsparcia w formie pracy socjalnej osobom nie będącym w systemie 
pomocy społecznej, w ilości 187.   
 
 

Tabela 13.  Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2009 roku  
 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

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

2.054 

1.1. decyzje przyznające 2.033 

1.2. decyzje odmowne 21 

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 

--- 

 
 
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 2009 roku pracą socjalną objętych 
zostało 590 rodzin (1.892 osoby w rodzinie), w tym wyłącznie pracą socjalną 187 rodzin (473 
osób w rodzinie). W środowiskach praca socjalna była świadczona m. in. w zakresie pomocy 
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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 2009 roku pracownicy 
socjalni zawarli 29 kontraktów socjalnych, które dotyczyły skierowania do Klubu Integracji 
Społecznej w ramach projektu systemowego „Aktywna rodzina”. 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 poniesiono odpłatność za pobyt 3 osób w DPS. Poniesiono wydatki 
w wys. 57.471 zł. Pełen koszt pobytu za pobyt wynosi w zaleŜności od typu domu pomocy 
społecznej w granicach 2.289 - 2.440 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w 
wys. od 1.356,65 do 1.794,89 zł. miesięcznie (wydatki ponoszone przez ośrodek stanowią 
uzupełnienie odpłatności mieszkańców). Ponadto 2 mieszkańców oczekuje na umieszczenie 
w domu pomocy społecznej.  
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej  
 

Środki w wys. 11.442 zł zostały wydatkowane w tym z przeznaczeniem na opłacenie 
składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłek stały (33 osób, 357 świadczeń) w wys. 
11.122 zł oraz składki zdrowotne odprowadzone za osoby realizujące kontrakt socjalny i 
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (2 osoby, 8 świadczeń) w wys. 
320,00 zł.  

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 646.883 zł, w tym z dotacji 511.190 zł. 
Pomocą objęto środowiska w następujących formach:  
• zasiłek celowy i w naturze (zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny, zasiłek celowy na 

zakup posiłku lub Ŝywności) – 285 rodzin na kwotę 244.570 zł, w tym: zasiłek celowy 
specjalny – 66 rodzin na kwotę 24.468 zł. 

• zasiłek stały (od 01.08.2009r) - 40 rodzin na kwotę ogółem z dotacji 54.694,34 zł, w tym:  
- 27 osób samotnie gospodarujących (130 świadczeń) na kwotę 43.016,15 zł  
- 13 pozostających w rodzinie (67 świadczeń) na kwotę 11.678,19 zł.  

• zasiłek okresowy – 134 rodziny na kwotę 209.520 zł, w tym z powodu:   
a) bezrobocia – 76 rodzin na kwotę 117.920 zł;  
b) długotrwałej choroby – 5 rodzin na kwotę 3.590 zł;  
c) niepełnosprawność – 16 rodzin na kwotę 24.730 zł; 
d) inne powody – 37 rodzin na kwotę 63.280 zł. 
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W ramach kwoty 209.520 zł udział w finansowaniu zasiłków okresowych był następujący:  
a) dotacja celowa z budŜetu państwa – 203.042 zł;  
b) środki własne gminy – 6.478 zł.   

Inne wydatki:  
a) organizacja spotkania wigilijnego na kwotę 3.410,69 zł; 
b) dofinansowanie organizacji Dnia Seniora na kwotę 1.058,06 zł; 
c) koszty obsługi programu „Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii 

Europejskiej PEAD” w wysokości 8.338,32 zł. 
 

B) Zadania zlecone  
Pomocą objęto w formie zasiłku stałego (do 31.07.2009r) 42 rodziny na kwotę 80.652,09 zł, 
w tym:  

a) 27 osób samotnie gospodarujących (186 świadczeń) na kwotę 61.377,28 zł  
b) 15 pozostających w rodzinie (98 świadczeń) na kwotę 19.274,81 zł.  

 
Usługi opiekuńcze  
 

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 37 osób, udzielono 30.162 świadczeń (1 
godzina usług), których koszt stanowił kwotę 358.273 zł. Pełen koszt 1 godziny usługi 
wynosił 11 zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady 
gminy za świadczone usługi mieszkańcy dokonali wpłat na kwotę 34.875,00 zł. 

W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudnionych jest 21 opiekunek 
domowych (stan na koniec okresu sprawozdawczego w wymiarze 15,00 etatu 
kalkulacyjnego).  
 
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”   
 

Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 353.454 zł. W ramach 
programu pomocą objęto 1.028 osób, w tym dzieci do lat 7 – 167 osób; uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów – 431 osoby, innych osób - 430. Pomoc została udzielona w 
następujących formach: posiłek – 387 osób; zasiłek celowy – 707 osób; świadczenie 
rzeczowe – 136 osób. Pomocą w formie zasiłku zgodnie z art. 6a ustawy – ze wskazania 
dyrektorów szkół, dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających 
kryteriów ustawy objęto 28 uczniów (2.613 świadczeń) na kwotę 6.898 zł. Struktura środków 
finansowych na realizację programu była następująca: dotacja celowa z budŜetu państwa – 
253.454 zł oraz środki własne – 100.000 zł.  

 
Prace społecznie uŜyteczne 
 

Wydatki na realizację tego zadania stanowiły kwotę 20.785,70 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 – 12.463,26 
zł).  

Prace były organizowane w następujących miejscowościach: RoŜental, Mortęgi, 
Rakowice, Szczepankowo, Prątnica, Grabowo, ŁąŜyn, Omule, Zielkowo, Sampława, 
Lubstynek, GierłoŜ Polska. Pracami objęto 19 osób, które zajmowały się sprzątaniem 
chodników i placów wokół obiektów uŜyteczności publicznej, sprzątaniem świetlic wiejskich 
oraz pomocą w organizacji imprez integracyjnych na terenie gminy. 
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4.2. DODATKI MIESZKANIOWE 
 

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). W 2009 roku wypłacono 
dodatki mieszkaniowe  w wysokości 41.860,85 zł, w tym: 

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – na kwotę 13.405,63 zł; 
b) spółdzielczych – na kwotę 25.757,19 zł; 
c) innych – na kwotę 2.698,03 zł; 

 
Pomocą objęto 24 rodziny, w których przebywały 122 osoby. Wypłacono łącznie                        
229 świadczeń, w tym dla uŜytkowników lokali mieszkaniowych: 

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 59; 
b) spółdzielczych – 140; 
c) innych – 30. 

 
 

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 
2009 r. wypłacono kwotę 3.743.973,- zł.  

Świadczenia rodzinne pobierało w 2009 roku 1.098 rodzin, wydano 2.882 decyzje 
administracyjne w tym zakresie. Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania 
przedstawiają tabele 14-17.  

 
 

Tabela 14.  Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych 
 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 

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

1. Zasiłki rodzinne 1.398.566 21.587 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 1.299.701 12.995 

2.1. urodzenia dziecka 97.000 97 

2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 230.201 591 

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

0 0 

2.4. samotnego wychowywania dziecka 114.160 640 

2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 99.260 1.295 

2.5.1. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 
roku Ŝycia 

13.020 217 

2.5.2. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
powyŜej 5 roku Ŝycia 

86.240 1.078 

2.6. rozpoczęcia roku szkolnego 138.700 1.387 



16 
 

2.7. 
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 
zamieszkania: 

180.140 3.482 

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

13.590 151 

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

166.550 3.331 

2.8 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 440.240 5.503 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w. 2) 2.698.267 34.582 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 740.826 4.842 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 158.880 364 

6. Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w. 5) 899.706 5.206 

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 146,000 146 

8. RAZEM  (w.3 + w.6 + w.7) 3.743.973 39.934 

       
 
W 2009 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienaleŜnie 

pobranych świadczeń rodzinnych, w wyniku których odzyskał świadczenia nienaleŜnie 
pobrane na łączną kwotę 6.095, - zł, z czego: 

� kwota w wysokości 1.933,- zł  pomniejszyła naleŜną dotację, gdyŜ dotyczyła 
nienaleŜnie pobranych świadczeń w 2009 roku; 

� kwota w wysokości 4.162,- 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 15.  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 25.647 230 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.227 57 

3. RAZEM (w.1 + w.2) 27.874  
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Tabela 16.  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: 

2.882 

1.1. decyzje przyznające 2.745 

1.2. decyzje odmowne 117 

1.3. decyzje w sprawie nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych 20 

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

4 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 4 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego --- 

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

--- 

 
 

Tabela 17. Informacje statystyczne 
 

L
p. 

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 

1.022 1.041 1.049 1.060 1.067 1.074 1.076 1.087 1.082 1.098 923 1.002 

2. 
Liczba rodzin 
pobierających zasiłek 
rodzinny, w tym: 

773 779 780 781 789 793 799 799 790 797 610 702 

2.
1 

na 1 dziecko 211 212 212 212 217 219 221 223 219 223 157 195 

2.
2 

na 2 dzieci 268 273 274 275 278 279 285 285 298 302 217 247 

2.
3 

na 3 dzieci 186 186 187 186 186 187 184 181 175 173 147 162 

2.
4 

na 4 i więcej dzieci 108 108 107 108 108 108 109 110 98 99 89 98 

 
 
 

4.4. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
 
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.) w roku 2009 
wypłacono 783 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 202.754,- zł. Szczegółowe 
kwestie związane z tym zadaniem przedstawione zostały w tabelach 18-20.  
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Tabela 18.  Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 

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

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 202.754 783 

RAZEM 202.754 783 

 
 
W 2009 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienaleŜnie 

pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał świadczenia 
nienaleŜnie pobrane w kwocie 236,- zł, kwota ta pomniejszyła naleŜną dotację, gdyŜ 
dotyczyła nienaleŜnie pobranych świadczeń w 2009 roku. 
 
 

Tabela 19. 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: 

92 

1.1. decyzje przyznające 54 

1.2. decyzje odmowne 1 

1.3. decyzje w sprawie nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych 
2 
 

1.4. Decyzje w sprawie ustalenia dłuŜnikom naleŜności do zwrotu 35 

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 20.  Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego   
 

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- 

Liczba rodzin pobierających 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

29 31 32 33 33 34 34 32 33 
 

26 

 
31 30 

 
 



19 
 

W 2009 roku Ośrodek prowadził postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych.  
Na dzień 31.12.2009 r. 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 
31.12.2009 r.  posiadało:  

• z tytułu zaliczek alimentacyjnych 32 dłuŜników alimentacyjnych, w tym dla 22 
dłuŜników organem właściwym była inna gmina;  

• z  tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 35 dłuŜników alimentacyjnych, w 
tym dla 20 dłuŜników organem właściwym była inna gmina. 

ZadłuŜenie dłuŜników alimentacyjnych wobec budŜetu państwa oraz budŜetu Gminy 
wg stanu na dzień 31.12.2009 r. stanowiło kwotę: 

• z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 311.759,- zł.  
W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych odzyskano z tytułu 
wypłacania zaliczki alimentacyjnej kwotę 47.706,- zł (z odzyskanej kwoty 50%, tj. 
23.853,- zł stanowiło dochód Gminy i 50%, tj. 23.853,- zł odprowadzono do budŜetu 
państwa); 

• z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 211.185,- zł w tym 
naleŜność główna 197.529,- zł, odsetki 13.656,- zł. 
W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych odzyskano kwotę 37.220,- zł 
(z odzyskanej kwoty: 23.109, - zł przekazano na dochody budŜetu państwa; 6.883,- 
zł przekazano na dochody własne gminy dłuŜnika (do innej gminy); 7.228,- zł 
własne Gminy. Ponadto dochód własny Gminy stanowiła kwota 5.096,- zł 
przekazana przez inne gminy. Ogółem dochód własny Gminy stanowi kwota 
14.705,- zł. 

 
 

4.5. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 

rok został zatwierdzony uchwałą Nr XXII/124/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 
2008 r. 

BudŜet Programu w 2009 roku, który wynosił 120.779,- zł stanowiły środki 
pochodzące z opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
 Rodzaj wydatków poniesionych w ramach programu przedstawia tabela 21. 
 

Tabela 21.  Rodzaj i kwota wydatków  
 

Lp. Rodzaj wydatku 
Kwota 

wydatku 

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

 
2.931,44 

2. 
Opłata kosztów powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie 
uzaleŜnienia. 

370,00 

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

0,00 

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

0,00 

5. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieŜy                805,20 
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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. 

347,47 

7. 
Finansowanie szkoleń w zakresie uzaleŜnienia i przemocy oraz pracy z 
dziećmi i młodzieŜą w tym zakresie (pedagogów i nauczycieli). 0,00 

8. 
Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami 
zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 500,00 

9. Kontrola punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych.  0,00 

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

12.525,10 

11. 
Dofinansowanie MłodzieŜowego Klubu Integracji Społecznej   w 
Kazanicach. 

7.034,06 

12. 
Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej               
w Złotowie. 20.518,85 

13. 
Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej               
w Sampławie. 8.941,45 

14. 
Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej               
w RoŜentalu. 15.455,62 

15. Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Rakowicach. 13.396,31 
16. Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Mortęgach. 12.772,60 
17. Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Szczepankowie. 13.395,14 

18. 
Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

266,10 

RAZEM  109.259,34 

 
 
 

4.6. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII – GMINNY PROGRAM 
PRZECIDZIAŁANIA NARKOMANII 

 
Gminny Program Przeciwdziałania na 2009 rok został zatwierdzony uchwałą Nr 

XXII/125/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2008 r.  
 Na realizację zadań Programu w 2009 roku zaplanowano w budŜecie środki                 
w wysokości 5.000,- zł.  
 Rodzaj wydatków poniesionych w ramach programu przedstawia tabela 22.  
 
 

Tabela 22.  Rodzaj i kwota wydatków  
 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota 
wydatku 

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

200,00 

2. 
Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, 
młodzieŜy i rodziców.                                                                                                        0,00 

3. 
Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 
prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań 0,00 
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oraz udział w dofinansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych. 
4. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzaleŜnienia 0,00 

5.  
Finansowanie szkoleń w zakresie uzaleŜnienia i przemocy oraz pracy z 
dziećmi w tym zakresie (pedagogów i nauczycieli). 0,00 

RAZEM  200,00 

 
 
 

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 219 rodzin, w których przebywało 861 osób. Rodziny 
otrzymały następującą pomoc: 

• makaron świderki – 4.305 kg o wartości 5.940,90 zł, 
• makaron krajanka – 1.722 kg o wartości 3.426,78 zł, 
• mąka – 5.166 kg o wartości 3.977,82 zł, 
• kasza jęczmienna – 3.013,50 kg o wartości 3.134,04 zł, 
• cukier – 6.888 kg o wartości 14.671,44 zł, 
• płatki kukurydziane – 1.722 kg o wartości 5.407,08 zł, 
• musli – 1.291,50 kg o wartości 7.965,03 zł, 
• ser Ŝółty – 1.808,80 kg o wartości 15.911,28 zł, 
• mleko – 17.220,00 l o wartości 21.265,92 zł, 
• mleko w proszku – 430,50 kg o wartości 3.508,58 zł, 
• dania gotowe – 1.894,20 kg o wartości 7.747,28 zł, 
• dŜem – 2.350,53 kg o wartości  6.346,43 zł, 
• krupnik – 1.291,50 kg o wartości 4.520,25 zł, 
• kawa zboŜowa – 172,20 kg o wartości 4.084,58 zł, 
• herbatniki – 430,50 kg o wartości 2.583,00 zł, 
• ser topiony – 688,80 kg o wartości 4.752,72 zł, 
• masło – 688,80 kg o wartości 6.061,44 zł 

Asortyment ogółem wynosił 51.083,13 kg o łącznej wartości 121.304,60 zł 
 
B)  Zbiórka śywności 
 
 Ośrodek we współpracy z Bankiem śywności w Olsztynie organizował następujące 
zbiórki Ŝywności: 

• Wielkanocną Zbiórkę śywności w dniach 27.03.-29.03.2009 r. w ramach której 
zostały zebrane łącznie artykuły Ŝywnościowe (526,40 kg), 263,20 kg zostały 
przekazane 22 rodzinom z terenu naszej gminy (liczba osób w rodzinach – 114, 
liczba dzieci w rodzinach - 76). 
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• Świąteczną Zbiórkę śywności w dniach 04.12.-06.12.2009 r. w ramach której 
zebrano łącznie 1.005,00 kg Ŝywności, 520,50 kg przekazano 22 rodzinom z terenu 
naszej gminy (liczba osób w rodzinach - 118, liczba dzieci w rodzinach – 80). 
 

 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) „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju” 
 
 21.06.2008 r. utworzono „PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ ROZWOJU” – 
którego celem jest wspieranie trwałego rozwoju gminy oraz tworzenie warunków dla rozwoju 
społeczności lokalnej. W 2009 r. przystąpiło do niego czterech partnerów: Rada Sołecka wsi 
ŁąŜyn, Rada Sołecka wsi Omule, Ochotnica StraŜ PoŜarna w Omulu i Ludowy Zespół 
Sportowy w Omulu. Obecnie Partnerstwo tworzy 28 podmiotów. 
 
D) Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieŜy 
 
W ramach współpracy ze Związkiem Zawodowym Rolników „Solidarni” dzieci i młodzieŜ z 
terenu gminy Lubawa uczestniczyły w koloniach: 

� w okresie 02.02. – 11.02.2009 r. - w Przesiece koło Karpacza, 
� w okresie 05.07. – 16.07.2009 r. - w Przesiece koło Karpacza, 
� w okresie 01.08.-12.08.2009 r. – w Kaczorach nad jeziorem Pauzeńskim. 

Łącznie w koloniach udział wzięły  92 osoby – uczniowie szkół gminnych. 
 
 
 

6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 

6.1.  Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 
 

 Koszt utrzymania świetlicy w 2009 r. wyniósł 20 518,85 zł w ramach środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem 
objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 4 772,86 zł. 
Placówka w 2009 r. objęła wsparciem 42 osoby. Kadrę świetlicy stanowiły: 2 wychowawców 
na ½ etatu, 1 osoba odbywająca staŜ. W placówce prowadzone były min. zajęcia: 
organizowanie czasu wolnego, pomoc w nauce, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia 
kulinarne, zajęcia z psychologiem, Klub Młodych Odkrywców, gry i zabawy. W placówce 
organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieŜy oraz społeczności lokalnej 
m.in: Dzień z Pastorałką, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Wiosny, Dzień o 
Seniorach w ramach obchodów XI Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Noc 
Świętojańska, Dzień Niepodległości, Mikołajki, Wigilia.  

 
6.2.  Gminna Świetlica Socjoterapeutycznej w Sampławie 

 
 Koszt utrzymania świetlicy w 2009 r. wyniósł 12 425,29 zł, w tym 3 483,84 zł 
stanowiły środki własne, natomiast kwotę 8 941,45 zł stanowiły środki Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem objęto dzieci na 
podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 5 712,01 zł. Placówka w 2009 r. 
objęła wsparciem 45 osób. Kadrę świetlicy stanowiły: 1 wychowawca na ½ etatu, 1 
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wychowawca zatrudniony w ramach umowy zlecenie, 1 osoba odbywająca staŜ. W placówce 
prowadzone były min. zajęcia: organizowanie czasu wolnego, pomoc w nauce, zajęcia 
sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z psychologiem, gry i zabawy. W 
placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieŜy oraz społeczności 
lokalnej m.in: Dzień Babci i Dziadka, Świetlicowy pokaz mody, Walentynki, Tłusty 
czwartek, Dzień Kobiet, Światowy Dzień Poezji, Prima Aprilis, Dzień czekolady, Dzień Unii 
Europejskiej, Dzień Matki z okazji obchodów XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, 
Dzień Ojca, Noc Świętojańska, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Kiermasz świąteczny, Wigilia. 
 
6.3.  Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w RoŜentalu  

 
 Koszt utrzymania świetlicy w 2009 r. wyniósł 17 679,74 zł, w tym 2 224,12 zł 
stanowiły środki własne, natomiast kwotę 15 455,62 zł stanowiły środki Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem objęto dzieci na 
podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 7 911,03 zł. Placówka w 2009r. 
objęła wsparciem 41 osób. Kadrę świetlicy stanowiły: 2 wychowawców na ½ etatu, 1 osoba 
odbywająca staŜ. W placówce prowadzone były min. zajęcia: organizowanie czasu wolnego, 
pomoc w nauce, zajęcia sportowe, zajęcia sportowe – na skate parku, zajęcia plastyczne, 
zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z psychologiem, gry i zabawy. W placówce 
organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieŜy oraz społeczności lokalnej 
m.in: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Spotkanie z Dziadkami ,,Integracja pokoleń” w 
ramach obchodów XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Wigilia. 
 
6.4.  Świetlica Środowiskowa  w Rakowicach  

 
 Koszt utrzymania świetlicy w 2009 r. wyniósł 26 140,85 zł, w tym 12 744,54 zł 
stanowiły środki własne, natomiast kwotę 13 396,31 zł stanowiły środki Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem objęto dzieci na 
podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 5 546,86 zł. Placówka w 2009r. 
objęła wsparciem 35 osób. Kadrę świetlicy stanowiły: 1 wychowawca na ½ etatu, 1 
wychowawca zatrudniony w ramach umowy zlecenie, 2 osoby odbywające staŜ. W placówce 
prowadzone były min. zajęcia: organizowanie czasu wolnego, pomoc w nauce, zajęcia 
sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z psychologiem, zajęcia 
komputerowe, gry i zabawy. W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla 
dzieci, młodzieŜy oraz społeczności lokalnej m.in: Kulig, Dzień Kobiet, I Dzień Wiosny, 
Kiermasz Wielkanocny, Wyjazd do Aquaparku do Ostródy, Piknik Rodzinny w ramach 
obchodów XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Wycieczki rowerowe, Dzień StraŜaka, 
Dzień Matki, Noc Indiańska, Dzień Chłopaka, Hallowen, Andrzejki, Wigilia.  

 
6.5.  Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 

 
 Koszt utrzymania świetlicy w 2009 r. wyniósł 25 326,98 zł., w tym 12 554,38 zł 
stanowiły środki własne, natomiast kwotę 12 772,60 zł stanowiły środki Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem objęto dzieci na 
podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 4 724,98 zł. Placówka w 2009 r. 
objęła wsparciem 38 osób. Kadrę świetlicy stanowiły: 1 wychowawca na ½ etatu, 1 
wychowawca zatrudniony w formie umowy zlecenie, 2 osoby odbywające staŜ. W placówce 
prowadzone były min. zajęcia: organizowanie czasu wolnego, pomoc w nauce, zajęcia 
sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z psychologiem, zajęcia 
komputerowe, gry i zabawy. W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla 



24 
 

dzieci, młodzieŜy oraz społeczności lokalnej m.in:  Dzień Babci i Dziadka, Wycieczka do 
Olsztyna, Turniej piłki noŜnej, Konkurs fotograficzny, Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień 
Chłopaka, Mikołajki, Wigilia.  
 
6.6.  Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie  

 
 Koszt utrzymania świetlicy w 2009 r. wyniósł 15 882,30 zł, w tym 2 487,16 zł 
stanowiły środki własne, natomiast kwotę 13 395,14 zł stanowiły środki Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo doŜywianiem objęto dzieci na 
podstawie wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 10 065,17 zł. Placówka w 2009r. 
objęła wsparciem 44 osoby. Kadrę świetlicy stanowiły: 1 wychowawca na ½ etatu, 2 osoby 
odbywające staŜ. W placówce prowadzone były min. zajęcia: organizowanie czasu wolnego, 
pomoc w nauce, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z 
psychologiem, zajęcia komputerowe, gry i zabawy. W placówce organizowano wiele imprez 
integracyjnych dla dzieci, młodzieŜy oraz społeczności lokalnej m.in.: Walentynki, 
Dyskoteka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejki, Wigilia.  
 
6.7.  Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 

 
 Gmina Lubawa zgodnie z Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 26 stycznia 2009 r. do 
umowy nr 1/08, zawartej w dniu 19 marca 2008r., pomiędzy Powiatem Iławskim a Gminą 
Lubawa pozyskała dotację w wysokości 11 580,00 zł na dofinansowanie działalności 
Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy. Koszt utrzymania świetlicy w 2009r. wyniósł 37 830,82 
zł, w tym 11 580,00 zł  pozyskano z dotacji, natomiast kwotę 26 250,82 zł stanowiły środki 
własne. Dodatkowo doŜywianiem objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji 
administracyjnych na kwotę 7 620,59 zł. Placówka w 2009 r. objęła wsparciem 44 osoby. 
Kadrę świetlicy stanowiły: 2 wychowawców na ½ etatu, 2 osoby odbywające staŜ. W 
placówce prowadzone były min. zajęcia: organizowanie czasu wolnego, pomoc w nauce, 
zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z psychologiem, zajęcia 
komputerowe, gry i zabawy.  W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla 
dzieci, młodzieŜy oraz społeczności lokalnej m.in.: Dzień Hollywood, Dzień Kobiet, Dzień 
Wiosny, Dzień miasteczkowy, Majówka, Piknik Rodzinny ,,Wesołe jest Zycie staruszka” w 
ramach obchodów XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Dzień Super-Mamy, Zawody 
sportowe, Święto Latawca, Dzień Indianina, Dyskoteka, Dzień Chłopaka, Wycieczka do 
Olsztyna, Świetlicowy turniej w mini hokeja, Andrzejki, Wigilia.  
 
6.8. Świetlica Wakacyjna w Targowisku  
 
 Świetlica funkcjonowała w okresie od 08.07 .2009 r. do 31.08.2009 r. Koszt 
utrzymania świetlicy wyniósł 2 500,33 zł. Placówka objęła wsparciem 43 osoby. Kadrę 
świetlicy stanowiła 1 osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenie. W placówce prowadzone 
były min. zajęcia: organizowanie czasu wolnego, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia 
kulinarne, gry i zabawy. W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, 
młodzieŜy oraz społeczności lokalnej m.in.: Wycieczki rowerowe, Seans filmowy, Piknik, 
Sesja zdjęciowa w plenerze, Turniej gry w dwa ognie,  Zawody sportowe, Świetlicowa 
dyskoteka.  
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6.9. Świetlica Wakacyjna w Omulu 
 
 Świetlica funkcjonowała w okresie od 15.07.2009 r. do 31.08.2009 r. Koszt 
utrzymania świetlicy wyniósł 2 801,80 zł. Placówka objęła wsparciem 52 osoby. Kadrę 
świetlicy stanowiła 1 osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenie. W placówce prowadzone 
były min. zajęcia: organizowanie czasu wolnego, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia 
kulinarne, gry i zabawy. W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, 
młodzieŜy oraz społeczności lokalnej m.in.: Zawody sportowe – piłka w ruch, Maraton 
filmowy.  
 
6.10. Centrum Aktywności Lokalnej w ŁąŜynie 

 
 W ramach realizacji projektu systemowego „Aktywna rodzina” w 2009 r. utworzono  
Centrum Aktywności Lokalnej w ŁąŜynie. Koszt utrzymania placówki w 2009 r. wyniósł 
7 130,82. W ramach działalności Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone były warsztaty 
animacyjne – aktywnego spędzania czasu wolnego, zajęcia plastyczne, gry i zabawy, aerobic. 
Utworzono takŜe Publiczny Punkt Dostępu do Internetu. Placówka wsparciem objęła 136 
osób. Kadrę Centrum Aktywności Lokalnej stanowili 2 Animatorzy Lokalni zatrudnieni na 
umowę zlecenie oraz 2 osoby odbywające staŜ.  

W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieŜy oraz 
społeczności lokalnej m.in.: 2 spotkania społeczno-edukacyjne o tematyce: „Bezpieczna 
wieś”, „Zdrowy styl Ŝycia”, piknik „Lato na wesoło” oraz  Zabawę Andrzejkową.  
 
6.11. Projekt „Świetlica, praca, staŜ – socjoterapia w środowisku gminnym” 
 
 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z umową nr DPS.IV 34/2009            
z dnia 24 lipca 2009 r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą 
Lubawa, pozyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 10.000,00 złotych w ramach 
programu ,,Świetlica, Praca i StaŜ – socjoterapia w środowisku gminnym” na utworzenie 
Parku Zabaw i Rekreacji przy Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sampławie. Łącznie 
na realizację powyŜszego zadania została wydatkowana kwota w wysokości 10 049,14 zł, w 
tym dotacja: 10,000 zł, odsetki zwiększające dotacje: 42,68 zł, środki własne: 6,46 zł. 
 
6.12.  Klub Integracji Społecznej  

 
 Klub Integracji Społecznej prowadzi zajęcia w ramach reintegracji zawodowej i 
społecznej. Wydatki na doposaŜenie KIS w 2009r. wyniosły 1 181,08 zł.  
 W 2009 r. w ramach działalności KIS została zrealizowana II Edycja projektu 
systemowego 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. 

 
6.13.  MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 
 
 MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach funkcjonuje 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. W 2009 r. placówka objęła wsparciem 
60 osób. Koszt utrzymania MłodzieŜowego Klubu Integracji Społecznej w Kazanicach w 
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2009 r. wyniósł 7 034,06 zł.  Kadrę placówki stanowiło 5 osób zatrudnionych w ramach 
umowy zlecenie, 1 osoba na stanowisku animatora kultury odbywająca staŜ. 
 W ramach działalności MKIS prowadzone były m.in. zajęcia: szkolny kabaret, 
warsztaty muzyczne, warsztaty planowania kariery, kółko krajoznawcze, warsztaty 
,,Survival”, zajęcia komputerowe, gry i zabawy, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne.  
 W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla młodzieŜy i społeczności 
lokalnej m.in.: Turniej piłki siatkowej, Turniej piłki noŜnej, Obchody 1-go Dnia Wiosny, 
Zmagania i potyczki rodzinne w ramach obchodów XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, 
Dni Kazanic, Wycieczka do Olsztyna na lodowisko i do Planetarium, Wycieczka na basen do 
Ostródy, Wieczór poezji.  
 
6.14.  MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie - Wałdykach 
 
 MłodzieŜowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie – Wałdykach funkcjonuje               
w Zespole Szkół w Grabowie - Wałdykach. Działalność MKIS skierowana jest przede 
wszystkim do młodzieŜy w wieku od 12 do 19 roku Ŝycia, z terenu obwodu szkolnego.              
W 2009r. placówka objęła wsparciem 86 osób. Koszt utrzymania MłodzieŜowego Klubu 
Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach w 2009r. wyniósł 12 525,10 zł. Kadrę 
placówki stanowiły 3 osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenie, 1 osoba na stanowisku 
animatora kultury odbywająca staŜ.  
 W ramach działalności MKIS prowadzone były m.in.: warsztaty teatralne, warsztaty 
komputerowe, zajęcia sportowe, gry i zabawy, zajęcia plastyczne.  

W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla młodzieŜy i społeczności 
lokalnej m.in.: Walentynki, Turniej piłki ręcznej, Turniej tenisa stołowego, ,,Dzień Rodziny” 
w ramach obchodów XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Jarmark Rozmaitości, 
Wycieczka do Olsztyna na lodowisko i do Planetarium, Wycieczka na basen do Ostródy,  

 
6.15.  Alternatywne formy edukacji przedszkolnej - Ośrodki Przedszkolne oraz Grupy 
Zabawowe  
 
 W ramach realizacji alternatywnych form edukacji przedszkolnej na terenie gminy 
Lubawa w 2009 r. prowadzone były następujące programy edukacyjne: 
 

• „Ja teŜ jestem przedszkolakiem” 
 

 Projekt „Ja teŜ jestem przedszkolakiem” realizowany był 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 był w okresie od września 2008 r. do sierpnia 2009r. W ramach 
projektu w gminie Lubawa funkcjonowały 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 na 
przełomie 2008/2009 r. uczęszczało 46 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 1 września 2009 r. do Umowy                
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o współpracy w zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Lubawa NR 
G/5/2007 zawartej w dniu 28 września 2007 r. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa prowadzi 13 Grup Zabawowych, w 
miejscowościach: Kazanice, Byszwałd, Grabowo, ŁąŜyn, RoŜental, Sampława, Złotowo, 
Prątnica, Rumienica, Mortęgi, Tuszewo, Rakowice, Szczepankowo które łącznie skupiają 185 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
 Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej w 2009 r. poniesiono 
wydatki w wysokości 126 316,09 złotych (w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, zakup 
materiałów i pomocy edukacyjnych oraz organizację imprez integracyjnych). 
 

• Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich”  
 
 Gmina Lubawa uczestniczyła w realizacji projektu pilotaŜowego „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci wiejskich”, którego celem była 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 zostały 
zorganizowane i przeprowadzone: szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli gmin i ngo, 
nauczycieli i rodziców. Powstała równieŜ „Gminna Strategia Wyrównywania Szans 
Edukacyjnych” oraz zostały utworzone 4 Grupy Zabawowe dla najmłodszych mieszkańców 
gminy –  dzieci w wieku od 0 do 3 lat w miejscowościach: Mortęgi, Prątnica, Grabowo i 
Złotowo, w których łącznie brało udział 48 dzieci. 
 Projekt realizowany był w okresie od lipca 2008 r. do grudnia 2009 r., 
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. 
 

Tabela 23. 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 128 
1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w RoŜentalu 41 
2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 45 
3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 42 
III. Świetlice Środowiskowe 161 
1. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 38 
2. Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 44 
3. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 35 
4. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 44 
IV. Centrum Aktywno ści Lokalnej w ŁąŜynie 136 
V. Grupy Zabawowe 3-5 185 
1. Grupa Zabawowa w Kazanicach 15 
2. Grupa Zabawowa w Byszwałdzie 16 
3. Grupa Zabawowa w Grabowie 14 
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4. Grupa Zabawowa w ŁąŜynie 10 
5. Grupa Zabawowa w RoŜentalu 21 
6. Grupa Zabawowa w Sampławie 13 
7. Grupa Zabawowa w Złotowie 16 
8. Grupa Zabawowa w Prątnicy 13 
9. Grupa Zabawowa w Rumienicy 7 
10. Grupa Zabawowa w Mortęgach 17 
11. Grupa Zabawowa w Tuszewie 23 
12. Grupa Zabawowa w Rakowicach 11 
13. Grupa Zabawowa w Szczepankowie 9 
VI. Grupy Zabawowe 0-3 48 
1. Mortęgi 16 
2. Prątnica 10 
3. Grabowo 12 
4. Złotowo 10 
VII.  Klub Integracji Społecznej 44 
Łącznie 848 

Stan na dzień 31.12.2009 r. 
 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa prowadzi 13 Grup Zabawowych, które 
skupiają dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Lubawa. W 2009r. na ogólna liczbę 404 dzieci 
185 objętych było alternatywną edukacją przedszkolną. Tym samym wskaźnik 
upowszechnienia edukacji małych dzieci wyniósł 46%, co świadczy  o powszechnej 
świadomości rodziców o konieczności objęcia dzieci edukacja przedszkolną juŜ we 
wczesnym dzieciństwie. 
 Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w 35 miejscowościach gminy 
Lubawa szczegółowo przedstawia tabela nr 24.  

 
Tabela 24. Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Lubawa 

 

Lp. Miejscowość Liczba dzieci w 
wieku 3-5 lat 

Liczba dzieci 
w Grupie 

Zabawowej 

Wskaźnik 
upowszechnienia 

edukacji 
przedszkolnej 

1. Biała Góra 4 0 0% 
2. Byszwałd 24 17 71% 
3. Czerlin 2 1 50% 
4. Fijewo 10 8 80% 
5. GierłoŜ Polska 4 2 50% 
6. Grabowo 39 9 23% 
7. Gutowo 8 2 25% 
8. Kazanice 19 15 79% 
9. Kołodziejki 1 1 100% 
10. Losy 1 0 0% 
11. Lubstyn 3 1 33% 
12. Lubstynek 5 3 60% 
13. Ludwichowo 4 0 0% 
14. ŁąŜek 5 0 0% 
15. ŁąŜyn 12 12 100% 
16. Mortęgi 24 17 71% 
17. Napromek 2 0 0% 
18. Omule 15 2 13% 
19. Osowiec 4 0 0% 
20. Pomierki 1 1 100% 
21. Prątnica 24 9 38% 
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22. Raczek 1 0 0% 
23. Rakowice 14 12 86% 
24. Rodzone 4 1 25% 
25. RoŜental 29 16 55% 
26. Rumienica 7 4 57% 
27. Sampława 19 10 53% 
28. Szczepankowo 13 9 69% 
29. Targowisko Dolne 16 1 6% 
30. Targowisko Górne 1 0 0% 
31. Tuszewo 25 16 64 % 
32. Wałdyki 15 5 33% 
33. Wiśniewo 6 0 0% 
34. Zielkowo 16 0 0% 
35. Złotowo 27 11 41% 

Ogółem 404 185 46% 
Stan na dzień 31.12.2009 r. 

 
7. IMPREZY, PRZEDSI ĘWZI ĘCIA I WYDARZENIA SPOŁECZNE 

 
 W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa był organizatorem i 
współorganizatorem wielu róŜnych imprez, przedsięwzięć i wydarzeń społecznych 
dotyczących aktywizowania mieszkańców, animowania i integrowania społeczności lokalnej. 
Wykaz imprez realizowanych w 2009r., szczegółowo przedstawia tabela nr 25. 

 
Tabela 25. Imprezy, przedsięwzięcia i wydarzenia społeczne  

zrealizowane w ramach działalności OPS 
 

Lp. NAZWA IMPREZY/PRZEDSI ĘWZI ĘCIA/ 
/WYDARZENIA SPOŁECZNEGO 

TERMIN 

1. Konferencja inaugurująca realizację projektu pn. "Prątnica - aktywna społeczność" 25.04.2009r. 

2. Konferencja inaugurująca realizację projektu pn. "W Szczepankowie jest szałowo" 26.04.2009r. 

3. Konferencja inaugurująca realizację projektu pn. "Złoty Zakątek to Złotowo" 27.04.2009r. 

4. 
Konferencja inaugurująca realizację projektu pn. "Mortęgi - wieś inicjatyw 
pozytywnych" 

28.04.2009r. 

5. 
"Piknik Rodzinny" w Rakowicach w ramach obchodów XI Warmińsko-Mazurskich 
Dni Rodziny 

14.05.2009r. 

6. 
"Piknik Rodzinny" w Szczepankowie  w ramach obchodów XI Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny 

14.05.2009r. 

7. 
"Jesień Ŝycia moŜe być piękna" - spotkanie integracyjne w Złotowie  w ramach 
obchodów XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 

19.05.2009r. 

8. 
"Wesołe jest Ŝycie staruszka" - piknik w Prątnicy  w ramach obchodów XI 
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 

21.05.2009r. 

9. 
"Spotkanie z dziadkami - integracja pokoleń" - piknik w RoŜentalu  w ramach 
obchodów XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 

22.05.2009r. 

10. Konferencja inaugurująca realizację projektu pn. "Aktywna integracja w RoŜentalu" 25.05.2009r. 

11. 
"Dzień Matki" - piknik w Sampławie  w ramach obchodów XI Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny 

26.05.2009r. 

12. Konferencja inaugurująca realizację projektu pn. "Świetlicowa integracja" 28.05.2009r. 
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13. 
Konferencja inaugurująca realizację projektu pn. "Rakowice - integracja na aktywną 
nutę" 

29.05.2009r. 

14. 
"Wesołe jest Ŝycie staruszka" - piknik w Mortęgach  w ramach obchodów XI 
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 

08.06.2009r. 

15. Jarmark Rozmaitości  21.06.2009r. 

16. IV Majowy Piknik Dziecięcy  24.06.2009r. 

17. Konferencja inaugurująca realizację projektu systemowego "Aktywna Rodzina" 17.07.2009r. 

18. Impreza integracyjna "Piknik Rodzinny" w ramach projektu "Świetlicowa integracja" 19.07.2009r. 

19. 
Impreza integracyjna "Letni Piknik Skateparkowy" w ramach projektu "Aktywna 
integracja w RoŜentalu" 

25.07.2009r. 

20. 
Impreza integracyjna "Piknik Rodzinny" w ramach projektu "W Szczepankowie jest 
szałowo" 

26.07.2009r. 

21. 
Impreza integracyjna "Piknik Rodzinny" w ramach projektu "Złoty Zakątek to 
Złotowo" 

26.07.2009r. 

22. 
Impreza integracyjna "Wakacyjny Festyn" w ramach projektu "Prątnica - aktywna 
społeczność" 

02.08.2009r. 

23. 
Impreza integracyjna "Jarmark Wakacyjny" w ramach projektu  "Mortęgi wieś 
inicjatyw pozytywnych" 

09.08.2009r. 

24. 
Impreza integracyjna "Festyn Letni" w ramach projektu "Rakowice- integracja na 
aktywną nutę" 

15.08.2009r. 

25. Piknik "Lato na wesoło" w ramach projektu systemowego "Aktywna Rodzina" 22.08.2009r. 

26. 
DoŜynki Gminne – organizacja stoisk wystawowych prowadzonych placówek oraz 
realizowanych projektów 

06.09.2009r. 

27. 
Impreza integracyjna "Piknik Rakowickie Noce" w ramach projektu  "Rakowice- 
integracja na aktywną nutę" 

12.09.2009r 

28. 
Impreza integracyjna "Jesienny Festyn" w ramach projektu "Złoty Zakątek to 
Złotowo" 

13.09.2009r. 

29. 
Impreza integracyjna "Festyn Powitanie Jesieni" w ramach projektu   
"W Szczepankowie jest szałowo" 

20.09.2009r. 

30. 
Impreza integracyjna "Jesienny Piknik Rodzinny" w ramach projektu  
"Mortęgi- wieś inicjatyw pozytywnych" 

26.09.2009r. 

31. 
Impreza integracyjna "Piknik Złota Jesień" w ramach projektu  
"Prątnica- aktywna społeczność" 

27.09.2009r. 

32. Impreza integracyjna "Piknik Jesienny" w ramach projektu "Świetlicowa integracja” 03.10.2009r. 

33. 
Impreza integracyjna "Festyn Animacyjny" w ramach projektu  
"Aktywna integracja w RoŜentalu" 

04.10.2009r. 

34. 
Gminna konferencja podsumowująca realizację projektu "Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci wiejskich" 

20.11.2009r. 

35. 
Impreza Andrzejkowa połączona ze spotkaniem społeczno-edukacyjnym "Zdrowy 
Styl śycia" w ramach projektu systemowego "Aktywna Rodzina" 

28.11.2009r. 

36. IV Mikołajki Przedszkolne 04.12.2009r. 

37. 
Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. "Aktywna 
Rodzina" 

15.12.2009r. 

38. Spotkanie wigilijno- opłatkowe 17.12.2009r. 
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Tabela 26. Zestawienie projektów realizowanych w ramach działalności OPS 
 

Lp. Nazwa projektu 
1. „Świetlica, praca, staŜ – socjoterapia w środowisku gminnym” 
2. „Ja teŜ jestem przedszkolakiem” 
3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” 
4. Projekt systemowy „Aktywna rodzina” 
5. ,,Rakowice – integracja na aktywna nutę” 
6. ,,Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych” 
7. ,,W Szczepankowie jest szałowo” 
8. ,,Prątnica – aktywna społeczność” 
9. ,,Aktywna integracja w RoŜentalu” 
10. ,,Złoty Zakątek to Złotowo” 
11. ,,Świetlicowa integracja” 

Stan na dzień 31.12.2009 r. 

 
 

Tabela 27. Zestawienie programów realizowanych w ramach działalności OPS 
 
Lp. Nazwa programu 
1. „Grupy Zabawowe” 
2. Program pilotaŜowy „Uczeń na wsi” 
3. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2009” 
4. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009” 
Stan na dzień 31.12.2009r. 

 
 

Tabela 28. Zestawienie osób, które skorzystały z form wsparcia w ramach projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
 
Lp
. 

Nazwa projektu Liczba uczestników 

1. „Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych” 110 
2. „Złoty zakątek to Złotowo” 130 
3. „Aktywna integracja w RoŜentalu” 140 
4. „Rakowice – integracja na aktywną nutę” 98 
5. „Prątnica – aktywna społeczność” 128 
6. „W Szczepankowie jest szałowo” 99 
7. „Świetlicowa integracja” 97 
8. „Aktywna rodzina” 44 

OGÓŁEM  846 
Stan na dzień 31.12.2009r. 
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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 
SZKOLNYM 2008/2009 

 
1. Program: „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w roku szkolnym 2008/2009 
2. Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
3. Wartość dofinansowania programu: 73 264,58 zł  
4. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji programu: 01.09.2008 r – 30.06.2009 r. 
7. Opis programu:  

� Cel: wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami 
niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w 
gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-
wiejskiej. 

� Grupa odbiorców: uczniowie niepełnosprawni posiadający waŜne orzeczenie o 
niepełnosprawności lub waŜne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierający 
naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z 
wyłączeniem szkoły policealnej), mieszkający na terenie gminy wiejskiej, obszaru 
wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej lub w mieście do 5 tys. mieszkańców w 
gminie miejsko-wiejskiej. 

� Efekty: 
W roku szkolnym 2008/2009 z dofinansowania skorzystało 67 dwóch uczniów,  
w tym: 

� 27 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, na kwotę 23 250,24 zł, 
� 18 uczniów uczęszczających do gimnazjów, na kwotę 14 506,13 zł, 
� 22 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, na kwotę 29 225,27 

zł. 
 Na realizację programu w roku szkolnym 2008/2009 wykorzystano łączną kwotę 
68 656,18 zł. Środki finansowe nie wykorzystane przez Wnioskodawców w wysokości 
4 608,40 zł oraz odsetki bankowe powstałe od środków PFRON zgromadzone na subkoncie w 
wysokości 248,40 zł zostały zwrócone do PFRON.  
 W dniu 21.09.2009 r. PFRON przyjął sprawozdanie merytoryczne i finansowe z 
realizacji przez Gminę Lubawa programu w roku szkolnym 2008/2009 r.  
 Przyznana pomoc finansowa w ramach programu obejmowała koszty: 

� Zakupu przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę, 
� Uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej 

lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie), 
� Związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), 
� Kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów 

językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem 
zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać równieŜ koszty dojazdu, 
zakwaterowania, wyŜywienia), 

� Wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, 
� W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą obejmować dodatkowo: 

opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza 
miejscem stałego zamieszkania) oraz koszty dojazdu do szkoły. 
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9. PROGRAM PILOTA śOWY „UCZE Ń NA WSI – POMOC W ZDOBYWANIU 
WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKU JĄCE 
GMINY WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE” W ROKU 
SZKOLNYM 2009/2010 

 

1. Program: „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w roku szkolnym 2009/2010 
2.  Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
3. Wartość dofinansowania programu: 124 746,00 zł  
4. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji programu: 01.09.2009 r. - 30.06.2010 r. 
7. Opis programu:  

� Cel: wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami 
niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w 
gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-
wiejskiej. 

� Grupa odbiorców: uczniowie niepełnosprawni posiadający waŜne orzeczenie o 
niepełnosprawności lub waŜne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierający 
naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z 
wyłączeniem szkoły policealnej), mieszkający na terenie gminy wiejskiej, obszaru 
wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej lub w mieście do 5 tys. mieszkańców w 
gminie miejsko-wiejskiej. 

� Efekty: 
W dniu 10.12.2009 r. zawarto umowę na realizację programu.  

 Pozyskano środki finansowe na: 
� Dofinansowanie kosztów nauki uczniów szkół podstawowych, do wysokości 

40 841,00zł, 
� Dofinansowanie kosztów nauki uczniów gimnazjów, do wysokości 22 870,00zł, 
� Dofinansowanie kosztów nauki uczniów szkół ponadgimnazjalnych bez 

obowiązku uiszczania czesnego za naukę, do wysokości 51 458,00zł, 
� Dofinansowanie kosztów nauki uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 

obowiązkiem uiszczania czesnego za naukę, do wysokości 6 535,00zł, 
� Obsługę zadań realizowanych w ramach programu, do wysokości 3 042,00zł. 

 Do dnia 30.09.2009 r. wpłynęły 62 wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia 
niepełnosprawnego w roku szkolnym 2009/2010. 

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

� Zakupu przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę, 
� Uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej 

lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie), 
� Związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), 
� Kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów 

językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem 
zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać równieŜ koszty dojazdu, 
zakwaterowania, wyŜywienia), 

� Wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, 
� W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą obejmować dodatkowo: 

opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza 
miejscem stałego zamieszkania) oraz koszty dojazdu do szkoły. 
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10. PROJEKT SYSTEMOWY „AKTYWNA RODZINA” 
 

1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2. 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. 
3. Tytuł projektu: „Aktywna rodzina” 
4. Wartość projektu:  Całkowity koszt realizacji projektu w 2009 r. wyniósł  183.213,67 zł, 

w tym: wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budŜetu państwa 
163.060,17 zł, wartość udziału własnego 20.153,50 zł. 

5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.01.2009 r.  – 31.12.2009 r. 
7. Partnerzy projektu: 

• Rada Sołecka w Mortęgach, 
• Rada Sołecka w ŁąŜynie. 

8. Partnerzy społeczni projektu: 
• Powiatowa Państwowa StraŜ PoŜarna w Iławie, 
• Parafia Rzymsko-Katolicka w Zwiniarzu, 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w ŁąŜynie . 

9. Opis projektu:  
� Cel główny: zaktywizowanie i integracja społeczno-zawodowa 44 osób i ich rodzin, 

poprzez objecie kompleksowym wsparciem w dostępie do usług społecznych.  
� Cele szczegółowe:  

• Zdobycie umiejętności społeczno-zawodowych ułatwiających wejście na rynek 
pracy. 

• Wzrost zdolności motywacyjnych. 
• Wzrost osobistych predyspozycji . 
• Wzrost upowszechniania instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenia pracy 

socjalnej poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych. 
� Grupa odbiorców: W projekcie wzięły udział 44 osoby które  podzielone zostały  na trzy 

grupy: 
• Grupa I i II (29 osób) 

MłodzieŜ w wieku 15-25 lat posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub  
stopniu niepełnosprawności, korzystająca z pomocy OPS, która wzięła udział w 
projekcie w ramach zawartych z pracownikami socjalnymi kontraktów socjalnych. 

• Grupa III (15 osób): 
Mieszkańcy wsi ŁąŜyn  w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), korzystający z  
pomocy OPS, w szczególności: młodzieŜ w wieku 15-25 lat, osoby bezrobotne, 
osoby niezatrudnione, osoby zatrudnione, osoby niepełnosprawne (udział w 
projekcie w ramach uchwalonego programu aktywności lokalnej „Centrum 
Aktywności Lokalnej”) . 

� Formy wsparcia: 
• VII-VIII trening kompetencji i umiejętności społecznych gr. I, II, III (18h/grupa),  
• IX-XI warsztaty aktywizacji zawodowej gr. I, II, III (18h/grupa), 
• IX-X warsztaty aktywności lokalnej gr. III (9h/grupa), 
• VIII-IX kurs komputerowy-podstawowej obsługi komputera gr. III (30h), 
• VII-IX poradnictwo psychologiczne gr. I, II (1h/osoba) 
• XI VII-doradztwo zawodowe gr. I, II (2h/osoba ) 
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• VII-XI utworzenie i działanie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu w Centrum 
Aktywności Lokalnej w ŁąŜynie.  

• VII-XI usługi z zakresu animacji lokalnej świadczone przez dwie Animatorki 
Lokalne, pracujące na rzecz: dorosłych ,dzieci, młodzieŜy, 

• VIII piknik integracyjny w ŁąŜynie „Lato na wesoło” 
• IX wyjazd integracyjno-edukacyjny Mazury-Puszcza Piska „Kraina Galindów” gr. I, 

II 
• IX wyjazd integracyjno-edukacyjny Trójmiasto-Szymbark gr. III 
• IX spotkanie społeczno-edukacyjne o tematyce „Zdrowy styl Ŝycia „ –impreza 

współtowarzysząca „Andrzejki”  
• IX spotkanie społeczno-edukacyjne o tematyce „Bezpieczna wieś „ 
• Instrument aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej oraz społecznej- wg 

indywidualnych potrzeb uczestników gr. I, II: 
• Kurs kosmetyczny -1 osoba 
• Kurs prawa jazdy kat. C- 2 osoby 
• Zespół ćwiczeń fizycznych na basenie-7osób 
• Kurs języka angielskiego-1osoba 
• Kurs prawa jazdy kat. B- 8osób 
• Zespół ćwiczeń i zabiegów rehabilitacyjnych-1osoba 
• Czesne -1 osoba 
• Turnus rehabilitacyjny-2 osoby 
• Kurs prawa jazdy kat. B+E- 1 osoba 
• Zajęcia rewalidacyjne -2osoby 
• Kurs komputerowy w zakresie obsługi programów komp. Stosowanych w handlu- 

1osoba 
• Kurs komputerowy- 2 osoba 
• Kurs zawodowy „Nowoczesny sprzedawca”-1 osoba 
• Zajęci rehabilitacyjne, masaŜe kręgosłupa -1osoba 

� Efekty: 
1) Rezultaty twarde: 

• 44 osoby zakończyły udział w projekcie, 
• 29 osób objęto kontraktami socjalnymi, 
• 15 osób objęto Programem Aktywności Lokalnej, 
• 44 osoby zakończyły udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz trening 

kompetencji i umiejętności społecznych, 
• 44 osoby wzięły udział w spotkaniach tematycznych , 
• utworzono Centrum Aktywności Lokalnej w ŁąŜynie, 
• utworzono Publiczny Punkt Dostępu do Internetu w Centrum Aktywności Lokalnej 

w ŁąŜynie , 
• zatrudniono jednego dodatkowego pracownika socjalnego w celu upowszechniania 

instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. 
2) Rezultaty miękkie: 

• uczestnicy projektu zwiększyli o ponad 80% swoje zdolności/umiejętności w 
obszarach: zdolności motywacyjne, kluczowe umiejętności, umiejętności praktyczne, 
osobiste predyspozycje. 

3) ,,Wartość dodana” projektu: 
• 1 osoba otrzymała certyfikat szkolenia zawodowego- „Kurs kosmetyczny”, 
• 2 osoby uzyskały prawo jazdy kat. „C”, 
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• 1 osoba uzyskała prawo jazdy kat. „B+E”, 
• 6 osób uzyskało prawo jazdy kat. „B”, 
• 2 osoby są w trakcie zdawania egzaminu  na prawa jazdy kat. „B”, 
• 1 osoba otrzymała zaświadczenie ukończenia szkolenia zawodowego „Nowoczesny 

sprzedawca” , 
• 1 osoba otrzymała zaświadczenie ukończenia kursu komputerowego w zakresie 

obsługi programów komp. stosowanych w handlu(zgodnie z wytycznymi MEN), 
• 17 osób otrzymało zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu podstawy obsługi 

komputera (zgodnie z wytycznymi MEN). 
 
 

11. PROJEKTY KONKURSOWE 
 

11.1. PROJEKT „W SZCZEPANKOWIE JEST SZAŁOWO” 
 

1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2. Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji 
3. Tytuł projektu: „W Szczepankowie jest szałowo” 
4. Wartość projektu : 49.800 zł 
5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.04.2009 r. – 31.03.2010 r. 
7. Partner projektu:  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście 
Lubawskim 
8. Partnerzy społeczni projektu: 

• Rada Sołecka wsi Szczepankowie 
• Ludowe Zespoły Sportowe w Szczepankowie 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Szczepankowie 

9. Opis projektu:  
� Cel główny: zwiększenie aktywności i integracji społecznej 90 mieszkańców wsi 

Szczepankowo. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, wzrost 

samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana 
świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzieŜ w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, osoby 50+ oraz osoby 
zatrudnione i zagroŜone wykluczeniem społecznym. 

� Formy wsparcia: 
� Warsztaty taneczne 80 h (V 2009 - II 2010), 
� Warsztaty artystyczne 80 h (V 2009 – II 2010), 
� Warsztaty aktywności lokalnej 30 h – 2 edycje po 15 h (VI,  X 2009), 
� Klub Kulinarnych PodróŜników 80 h (V 2009 – II 2010), 
� Warsztaty sportowe 60 h (V – X  2009), 
� Wyjazd integracyjny na basen do Ostródy (V, IX, XI, XII 2009, II 2010), 
� Wyjazd integracyjny do Teatru w Olsztynie (VI 2009), 
� Wyjazd integracyjny do Teatru Muzycznego w Gdyni (XI 2009), 
� Impreza integracyjna „Piknik Rodzinny” (VII 2009), 
� Impreza integracyjna ,,Festyn Powitanie Jesieni” (IX 2009), 
� Wizyta Studyjna – Wioska Garncarska (III 2010). 
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� Efekty: 
 Działania podejmowane w projekcie miały na celu wsparcie i uruchomienie wśród 
społeczności Szczepankowa oddolnych inicjatyw przez mieszkańców wsi, tak aby stały się 
one początkiem zmian w ich podejściu do tematu lokalności, współpracy i samoorganizacji. 

1) Liczba uczestników projektu: od początku realizacji projektu z form wsparcia 
skorzystało 99 osób (stan na dzień 31.12.2009 r.). 

2) Liczba osób, które nabyły wiedzę na temat aktywności lokalnej – 15 osób. 
3) Liczba inicjatyw oddolnych: 8 (5  planowanych i 3 dodatkowe stanowiące wartość 

dodaną projektu): 
• Wystawa prac artystycznych ( 3 ), 
• Występ taneczny  (2), 
• Turniej sportowy (1), 
• Udział w konkursie kulinarnym (1), 
• Wykonanie graffiti  na ścianach Świetlicy Środowiskowej w Szczepankowie (1). 

4) Rezultaty miękkie: 
• Wzrost zdolności motywacyjnych uczestników, 
• Wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, 
• Wzrost samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, 
• Zmiana świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

 
 

11.2. PROJEKT „PRĄTNICA – AKTYWNA SPOŁECZNO ŚĆ” 
 

1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2.  Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji 
3. Tytuł projektu: „Prątnica –aktywna społeczność” 
4. Wartość projektu : 49.700 zł 
5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.04.2009 r.  – 31.03.2010 r. 
7. Partner projektu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście 
Lubawskim 
8.Partnerzy społeczni projektu: 

• Rada Sołecka wsi Prątnica 
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Prątnicy 
• Zespół Szkół w Prątnicy 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Prątnicy 
• Parafia Rzymsko-Katolicka w Prątnicy 

9. Opis projektu:  
� Cel główny: zwiększenie aktywności i integracji społecznej 115 mieszkańców wsi 

Prątnica. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, wzrost 

samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana 
świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzieŜ w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ 
oraz osoby zatrudnione i zagroŜone wykluczeniem społecznym. 

� Formy wsparcia: 
� Warsztaty teatralne 70 h (V 2009 - II 2010), 
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� Warsztaty artystyczne 60 h (V 2009 – II 2010), 
� Warsztaty aktywności lokalnej 30 h – 2 edycje po 15 h (VII,  XII 2009), 
� Klub Kulinarnych PodróŜników 60 h (V 2009 – II 2010), 
� Warsztaty garncarskie 30 h (XI 2009), 
� Warsztaty aerobic 50 h (IX 2009 -II 2010), 
� Wyjazd integracyjny do Aquaparku w Pluskach (X 2009), 
� Wyjazd integracyjny do Teatru w Olsztynie (VI 2009), 
� Impreza integracyjna ,,Wakacyjny Festyn” (VIII 2009), 
� Impreza integracyjna ,,Piknik Złota Jesień” (XI 2009), 
� Wizyta studyjna – Wioska Garncarska (III 2010). 

� Efekty: 
 Działania podejmowane w projekcie miały na celu wsparcie i uruchomienie wśród 
społeczności Prątnica oddolnych inicjatyw przez mieszkańców wsi, tak aby stały się one 
początkiem zmian w ich podejściu do tematu lokalności, współpracy i samoorganizacji. 

1) Liczba uczestników projektu: od początku realizacji projektu z form wsparcia 
skorzystało 128 osób (stan na dzień 31.12.2009 r.) 

2)  Liczba osób, które nabyły wiedzę na temat aktywności lokalnej – 17 osób, 
3) Liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych: 7 (4 planowane i 3 dodatkowe 

stanowiące wartość dodaną projektu): 
� Wystawa prac artystycznych (4), 
� Przedstawienie teatralne (1), 
� Wystawa ceramiki (1), 
� Wigilia dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy i ich 

rodziców (1). 
4) Rezultaty miękkie: 

� Wzrost zdolności motywacyjnych uczestników, 
� Wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, 
� Wzrost samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, 
� Zmiana świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

 
 

11.3. PROJEKT „MORT ĘGI – WIE Ś INICJATYW POZYTYWNYCH” 
 

1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2. Priorytet:  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji  
3. Tytuł projektu: „Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych” 
4. Wartość projektu: 49.900 zł  
5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.04.2009r.  – 31.03.2010r. 
7. Partner projektu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście 
Lubawskim 
8. Partnerzy społeczni: 

• Rada Sołecka w Mortęgach 
• Kółko śywego RóŜańca „RóŜa” w Mortęgach 
• Ludowe Zespoły Sportowe w Mortęgach 

9. Opis projektu: 
� Cel główny: zwiększenie aktywności i integracji społecznej 100 mieszkańców wsi 

Mortęgi. 
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� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, wzrost 
samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana 
świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzieŜ w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ 
oraz osoby zatrudnione i zagroŜone wykluczeniem społecznym. 

� Formy wsparcia: 
� Warsztaty taneczne  80 h (V-XII 2009), 
� warsztaty aktywności lokalnej  40 h – 2 edycje po 20 h (V 2009, X 2009), 
� Klub Kulinarnych PodróŜników   80 h (V 2009 – II 2010), 
� warsztaty decoupage  80 h(V 2009 - II 2010), 
� warsztaty malarskie 30 h (VII - VIII 2009), 
� warsztaty rzeźbiarskie 30 h (VII - VIII 2009), 
� impreza integracyjna Jarmark Wakacyjny (VIII 2009), 
� impreza integracyjna Jesienny Piknik Rodzinny (IX 2009), 
� wyjazd integracyjny do kina w Olsztynie (X 2009), 
� wyjazd integracyjny do Aquaparku w Pluskach (VI 2009), 
� Wizyta Studyjna-Wioska Garncarska (III 2010). 

� Efekty: 
 Działania podejmowane w projekcie miały na celu wsparcie i uruchomienie wśród 
społeczności Mortęg oddolnych inicjatyw przez mieszkańców wsi, tak aby stały się one 
początkiem zmian w ich podejściu do tematu lokalności, współpracy i samoorganizacji.  

1) Liczba uczestników projektu: od początku realizacji projektu z form wsparcia 
skorzystało 110 osób (stan na 31.12.2009 r.) 

2) Liczba osób, które nabyły wiedzę na temat aktywności lokalnej: 20 osób, 
3) Liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych: 20 inicjatyw (6 planowych i 14 

dodatkowych jako wartość  dodana projektu):  
� Występ taneczny (2), 
� Wystawa prac decoupage (5), 
� kształtowanie przestrzeni publicznej, modernizacja Świetlicy Wiejskiej w 

Mortęgach oraz zagospodarowanie pobliskiego terenu (1), 
� renowacja przydroŜnej kapliczki (1), 
� Udział w konkursie kulinarnym (3), 
� Wystawa rzeźbiarska (4), 
� Wystawa malarska (3), 
� Udział Klubu Kulinarnych PodróŜników w przygotowaniu i obsłudze imprezy 

integracyjnej (1). 
4) Rezultaty miękkie: 

• Wzrost zdolności motywacyjnych uczestników, 
• Wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, 
• Wzrost samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, 
• Zmiana świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

5)  Powstała w ramach warsztatów tanecznych grupa cheerleaderek będzie kontynuować 
swoje zajęcie po zakończeniu projektu. 
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11.4. PROJEKT „ZŁOTY ZAKATEK TO ZŁOTOWO” 
 

1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2. Priorytet:  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji  
3. Tytuł projektu: „Złoty Zakątek to Złotowo” 
4. Wartość projektu: 49.700 zł  
5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.04.2009 r.  – 31.03.2010 r. 
7.  Partner projektu : Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym 
Mieście Lubawskim 
8. Partnerzy Społeczni Projektu: 

• Szkoła Podstawowa w Złotowie  
• Rada Sołecka wsi Złotowo 
• Ochotnicza  StraŜ PoŜarna w Złotowie 
• Parafia Rzymsko-katolicka w Złotowie 
• Ludowy Zespół Sportowy w Złotowie 

9. Opis projektu:  
� Cel główny: zwiększenie aktywności i integracji społecznej 100 mieszkańców wsi 

Złotowo. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, wzrost 

samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana 
świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzieŜ w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ 
oraz osoby zatrudnione i zagroŜone wykluczeniem społecznym. 

� Formy wsparcia: 
� Warsztaty taneczne 80 h (V 2009- II 2010), 
� Warsztaty artystyczne 80 h (V 2009 – II 2010), 
� Warsztaty aktywności lokalnej 30 h – 2 edycje po 15 h (V, XI 2009), 
� Klub Kulinarnych PodróŜników 80 h (V 2009 – II 2010), 
� Warsztaty garncarskie 30 h ( VI-VII 2009), 
� Warsztaty graffiti 40 h ( VII-VIII 2009), 
� Wyjazd integracyjny na basen do Ostródy (VI, VIII,  X,  XII 2009), 
� Wyjazd integracyjny do Teatru w Olsztynie (XI 2009), 
� Impreza integracyjna ,,Festyn Jesienny” (IX 2009), 
� Impreza integracyjna ,,Piknik Rodzinny” (VII 2009), 
� Wizyta studyjna – Wioska Garncarska (III 2010).  

� Efekty: 
 Działania podejmowane w projekcie miały na celu wsparcie i uruchomienie wśród 
społeczności wsi Złotowo oddolnych inicjatyw przez mieszkańców wsi, tak aby stały się one 
początkiem zmian w ich podejściu do tematu lokalności, współpracy i samoorganizacji.  

1. Liczba uczestników projektu: od początku realizacji projektu z form wsparcia 
skorzystało 130 osób (stan na dzień 31.12.2009 r.), 

2. Liczba osób, które nabyły wiedzę na temat aktywności lokalnej – 20 osób, 
3. Liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych: 15 (6 planowanych  i 9 dodatkowych  

stanowiące wartość dodaną projektu): 
� Wystawa prac artystycznych (4), 
� Bal Andrzejkowy dla dzieci z Grupy Zabawowej w  Złotowie (1), 
� Udział w konkursie kulinarnym  (2)  
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� Wykonanie graffiti na obiektach we wsi  (2) 
� Występ taneczny (2) 
� Wystawa ceramiki (4) 

4. Rezultaty miękkie: 
• Wzrost zdolności motywacyjnych uczestników, 
• Wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, 
• Wzrost samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, 
• Zmiana świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

 
 
11.5. PROJEKT „RAKOWICE – INTEGRACJA NA AKTYWN Ą NUTĘ” 

 
1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2. Priorytet:  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji  
3. Tytuł projektu: „Rakowice – integracja na aktywną nutę” 
4. Wartość projektu: 49.700 zł  
5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.05.2009 r.  – 30.04.2010 r. 
7. Partner projektu:  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście 
Lubawskim 
8. Partnerzy społeczni projektu: 

• Rada Sołecka wsi Rakowice 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Rakowicach 
• Ludowy Zespół Sportowy w ŁąŜku 

9. Opis projektu:  
� Cel główny: zwiększenie aktywności i integracji społecznej 85 mieszkańców wsi 

Rakowice. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, wzrost 

samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana 
świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzieŜ w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ 
oraz osoby zatrudnione i zagroŜone wykluczeniem społecznym. 

� Formy wsparcia: 
� Warsztaty taneczne 80 h (VI-XI 2009), 
� Warsztaty artystyczne 80 h (VI 2009 – III 2010), 
� Warsztaty aktywności lokalnej 30 h – 2 edycje po 15 h (VII, X 2009), 
� Klub Kulinarnych PodróŜników 80 h (VI 2009 – III 2010), 
� Warsztaty wizaŜu 40 h (VI-VII 2009), 
� Warsztaty graffiti 40 h (VIII-IX 2009), 
� Wyjazd integracyjny do Oceanarium w Gdyni (VI 2009), 
� Wyjazd integracyjny do Kina i Planetarium w Olsztynie (X 2009), 
� Wyjazd integracyjny do Teatru w Toruniu (XI 2009), 
� Impreza integracyjna ,,Festyn Letni” (VIII 2009), 
� Impreza integracyjna ,,Piknik Rakowickie Noce” (IX 2009), 
� Wizyta studyjna – Wioska Garncarska (III 2010). 
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� Efekty: 
 Działania podejmowane w projekcie miały na celu wsparcie i uruchomienie wśród 
społeczności Rakowic oddolnych inicjatyw przez mieszkańców wsi, tak aby stały się one 
początkiem zmian w ich podejściu do tematu lokalności, współpracy i samoorganizacji.  

1. Liczba uczestników projektu: od początku realizacji projektu z form wsparcia 
skorzystało 98 osób (stan na dzień 31.12.2009 r.), 

2. Liczba osób, które nabyły wiedzę na temat aktywności lokalnej – 18 osób, 
3. Liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych: 9 (6 planowanych i 3 dodatkowe 

stanowiące wartość dodaną projektu): 
• Występ taneczny (1), 
• Wystawa prac artystycznych (3), 
• Utworzenie boiska do siatkówki i kosza (1), 
• Bal Andrzejkowy dla dzieci z Grupy Zabawowej z Rakowic (1), 
• Udział w konkursie kulinarnym (1), 
• Pokaz wizaŜu (1), 
• Wykonanie graffiti na obiektach we wsi (1).  

4. Rezultaty miękkie: 
• Wzrost zdolności motywacyjnych uczestników, 
• Wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, 
• Wzrost samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, 
• Zmiana świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

 
 

11.6. PROEJEKT „ ŚWIETLICOWA INTEGRACJA” 
 

1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2. Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji 
3. Tytuł projektu: „Świetlicowa integracja” 
4. Wartość projektu: 49 900 zł 
5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.05.2009 r.  – 30.04.2010 r. 
7. Partner projektu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście 
Lubawskim 
8. Partnerzy społeczni projektu: 

• Rada Sołecka w Sampławie 
• Zespół Szkół w Sampławie 
• Parafia Rzymsko-Katolicka w Sampławie 
• Ludowe Zespoły Sportowe w ŁąŜku 
• Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 

9. Opis projektu:  
� Cel główny: zwiększenie aktywności i integracji społecznej 90 mieszkańców wsi 

Sampława. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, wzrost 

samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana 
świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzieŜ w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ 
oraz osoby zatrudnione i zagroŜone wykluczeniem społecznym. 
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� Formy wsparcia: 
� Warsztaty teatralne 70 h (VI 2009-III 2010), 
� Warsztaty graffiti 40 h (VIII – IX 2009), 
� Warsztaty taneczne  cheerleaderki 80 h (VI 2009 – III 2010) 
� Warsztaty aktywności lokalnej 30 h – 2 edycje po 15 h (VII 2009, XI-XII 2009), 
� Klub Kulinarnych PodróŜników 70 h (VI 2009  – III 2010), 
� Warsztaty kickboxingu 70 h (VI 2009 – III 2010), 
� Impreza integracyjna Piknik Rodzinny (VII 2009), 
� Impreza integracyjna Piknik Jesienny (X 2009), 
� Wyjazd integracyjny do teatru w Olsztynie (XI 2009), 
� Wyjazd integracyjny do Muzeum w Warszawie (VII 2009), 
� Wizyta Studyjna-Wioska Garncarska (II 2010). 

� Efekty: 
 Działania podejmowane w projekcie miały na celu wsparcie i uruchomienie wśród 
społeczności Sampławy oddolnych inicjatyw przez mieszkańców wsi, tak aby stały się one 
początkiem zmian w ich podejściu do tematu lokalności, współpracy i samoorganizacji.  

1) Liczba uczestników projektu: od początku realizacji projektu z form wsparcia 
skorzystało 97 osób (stan na dzień 31.12.2009 r.), 

2) Liczba osób, które nabyły wiedzę na temat aktywności lokalnej: 16 osób, 
3) Liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych: 8 inicjatyw (6 planowych i 2 dodatkowe 

jako wartość dodana projektu): 
• Występ taneczny (1), 
• Występ teatralny (1), 
• Udział w konkursie kulinarnym (2), 
• Wykonanie graffiti na obiektach we wsi (1), 
• Pokaz sztuki walki (1) 
• Zagospodarowanie otoczenia szkoły-pomoc w montaŜu placu zabaw dla dzieci 

(1), 
• Dyskoteka karnawałowa dla młodzieŜy gimnazjalnej (1), 

4) Rezultaty miękkie: 
• Wzrost zdolności motywacyjnych uczestników, 
• Wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, 
• Wzrost samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, 
• Zmiana świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

5) Powstała w ramach warsztatów teatralnych grupa teatru ognia będzie kontynuować 
swoje zajęcia po zakończeniu projektu. 
 
 

11.7. PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA W RO śENTALU” 
 
1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2. Priorytet:  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji  
3. Tytuł projektu: „Aktywna integracja w RoŜentalu” 
4. Wartość projektu: 49.900 zł  
5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.05.2009 r.  – 30.04.2010 r. 
7. Partner projektu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście 
Lubawskim 
8. Partnerzy społeczni projektu: 
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• Szkoła Podstawowa w RoŜentalu 
• Rada Sołecka wsi RoŜental 
• Ochotnicza  StraŜ PoŜarna w RoŜentalu 
• Parafia Rzymsko-katolicka w RoŜentalu 
• Ludowy Zespół Sportowy w RoŜentalu 

9. Opis projektu:  
� Cel główny: zwiększenie aktywności i integracji społecznej 100 mieszkańców wsi 

RoŜental. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, wzrost 

samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana 
świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzieŜ w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ 
oraz osoby zatrudnione i zagroŜone wykluczeniem społecznym. 

� Formy wsparcia: 
� Warsztaty sportowe 80 h (VII-X 2009), 
� Warsztaty artystyczne 80 h (VI 2009r. – III 2010), 
� Warsztaty aktywności lokalnej 30 h – 2 edycje po 15 h (VI, X 2009), 
� Klub Kulinarnych PodróŜników 80 h (VI 2009r. – III 2010), 
� Warsztaty graffiti 40 h (VI-VII 2009), 
� Wyjazd integracyjny do Teatru w Olsztynie(XI 2009), 
� Wyjazd integracyjny do Teatru w Warszawie (XI 2009), 
� Wyjazd integracyjny na Basen do Ostródy (VI, IX, XI, XII 2009r, III 2010), 
� Impreza integracyjna ,,Letni Piknik Skateparkowy” (VII 2009), 
� Impreza integracyjna ,,Festyn Animacyjny” (X 2009), 
� Wizyta studyjna – Wioska Garncarska (III 2010). 

� Efekty: 
 Działania podejmowane w projekcie miały na celu wsparcie i uruchomienie wśród 
społeczności RoŜentala oddolnych inicjatyw przez mieszkańców wsi, tak aby stały się one 
początkiem zmian w ich podejściu do tematu lokalności, współpracy i samoorganizacji.  

1. Liczba uczestników projektu: od początku realizacji projektu z form wsparcia 
skorzystało 140 osób (stan na dzień 31.12.2009 r.), 

2. Liczba osób, które nabyły wiedzę na temat aktywności lokalnej – 18 osób, 
3. Liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych: 5  

• Turniej sportowy (1), 
• Wystawa prac artystycznych (1), 
• Udział w konkursie kulinarnym (1), 
• Bal Andrzejkowy dla dzieci z Grupy Zabawowej z RoŜentala (1), 
• Wykonanie graffiti na obiektach we wsi (1).  

4. Rezultaty miękkie: 
• Wzrost zdolności motywacyjnych uczestników, 
• Wzrost umiejętności społecznych i Ŝyciowych, 
• Wzrost samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, 
• Zmiana świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 
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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,  
� 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, 
� portalem www.lubawa.tv. 

 
Ośrodek prowadził takŜe własną witrynę internetową www.gopslubawa.pl, na której 
zamieszczano informacje dotyczące prowadzonej działalności.  
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13. WNIOSKI 
 

 Rok 2010 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 2010 będą realizowane projekty:   

a) projekt systemowy „Aktywna rodzina” – III edycja, 
b) 2 projekty konkursowe dotyczące aktywizacji i integracji społeczności lokalnej: 

� projekt „Sposób na nudę” w miejscowości Omule o wartości 49 960,00 zł, 
� projekt „Jesień Ŝycia – czas seniora” o wartości 49 950,00 zł, 

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.  

 
 


