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1. ZAKRES DZIAŁANIA O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie: 
 

• pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 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 spo-
łecznej 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 zadanie własne gminy zgodnie 
ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). 

 

• przyznawania świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone  
z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r.  
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). 
Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lubawa Nr 70/04 z 
dnia 4 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka do prowadzenia postępowania w 
sprawach świadczeń rodzinnych a także 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 powyższe zadanie 
na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lubawa Nr 160/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie upo-
ważnienia 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 uzależnionych od alkoholu należącym do zadań własnych gminy zgodnie 
z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). Zadania w tym zakresie były realizowane w ra-
mach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z 
uchwałą Nr XXXIII/192/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2009 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 XXXIII/193/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 
grudnia 2009 r. 
 

• inne zadania na podstawie uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień. 
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2.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA O ŚRODKA.  
 

W 2010 roku Ośrodek funkcjonował w następującej strukturze organizacyjnej: 
 

Tabela 1.  Podstawowa struktura organizacyjna jednostki  
 

Lp. Komórka organizacyjna 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  4 
4. Aspirant pracy socjalnej  1 
5. Pomoc administracyjna  1 
6. Młodszy opiekun – wg potrzeb 15,00 

3. Dział  
Świadczeń Społecznych  

1. Podinspektor – Koordynator działu  1 
2. Podinspektor  1 
3. Pomoc administracyjna 1 

4. Dział Finansowo-Księgowy  
1. Główny księgowy – Koordynator działu  1 
2. Inspektor  1 
3. Podinspektor  4 

5. Dział  
Organizacyjny  

1. Podinspektor 1 
2. Referent  2 

6. 

Dział  
Programów i Projektów  

1. Pracownik socjalny  1 
2. Aspirant pracy socjalnej  3 

Grupy zabawowe 3. Wychowawca/Młodszy wychowawca  6,5 
Świetlice Środowiskowe 4. Wychowawca/Młodszy wychowawca  3,5 

Świetlice Socjoterapeutyczne 5. Wychowawca/Młodszy wychowawca  2,5 
Centrum Aktywno ści  

Lokalnej 
6. Wychowawca 0,5 

Razem Liczba osób zatrudnionych - 64 53,0 
 

Przedstawiona struktura zatrudnienia w Ośrodku w 2010 roku spowodowana była m. in. koniecz-
nością zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych zadań oraz prawidłowym zabezpieczeniem no-
wych inicjatyw i przedsięwzięć, wynikających w szczególności z:  
 
� realizacji przez Ośrodek projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 związanego z wdrażaniem nowych narzędzi i instrumentów związanych z aktywizacją 
klientów pomocy społecznej,  

� realizacją przez Ośrodek projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 – działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji: 
- realizowano 7 projektów konkursowych w ramach zawartych umów - okres realizacji: 
4 projekty kwiecień 2009-marzec 2010; 3 projekty maj 2009 – kwiecień 2010; 
-  realizowano dwa nowe projekty konkursowe: „Sposób na nudę” – okres realizacji maj-wrzesień 
2010, „Jesień życia – czas seniora” – okres realizacji czerwiec-grudzień 2010, 

� usprawnieniem obsługi zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu ali-
mentacyjnego oraz dodatków  mieszkaniowych, 

� tworzenia i koordynowania gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem  
i rodziną (obejmującego m. in. działalność świetlic socjoterapeutycznych, świetlic środowiskowych, 
młodzieżowych 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 różnych imprez integracyjnych,  przed-

sięwzięć i wydarzeń społecznych. 
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W 2010 roku 28 pracowników jednostki wzięło udział w 39 szkoleniach. Ponadto  
w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 3 pracowników (2 specjalistów pracy socjalnej i 1 pra-
cownik socjalny) kontynuowało studia na kierunku pedagogika – specjalność praca socjalna (studia fi-
nansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

W Ośrodku organizowane były także staże dla bezrobotnych - w trakcie roku  w jednostce staż 
odbyło 30 osób. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 2.  
 

Tabela 2.  Wykaz staży absolwenckich  

 
Tabela 3.  Wykaz kadry w ramach umów-zlecenie – 

placówki dla dzieci i młodzieży 
 

Lp. Miejsce wykonywania Stanowisko/ 
Rodzaj zajęć 

Okres  

1. 
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 

zajęcia teatralne 
01.04.10 – 30.06.10 

Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 01.09.10 – 31.12.10 
2. Świetlica Wakacyjna w Targowisku Dolnym wychowawca 05.07.10 – 31.08.10 

3. Grupa Zabawowa w Szczepankowie wychowawca 
04.01.10 – 30.06.10 
01.09.10 – 31.12.10 

4. Grupa Zabawowa w Targowisku Dolnym wychowawca 08.07.10 – 31.12.10 

Lp. Stanowisko 
Liczba 
osób Miejsce Okres 

1. 
pracownik 

administracyjny 
 

1 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 

02.11.09 – 19.03.10 
1 02.11.09 – 31.05.10 
1 02.11.09 – 28.10.10 
3 02.11.09 – 29.10.10 
3 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
02.11.10 – 31.10.11 

2. pracownik socjalny 1 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 

3. 
 

wychowawca 

7 

Świetlica Socjoterapeutyczna  w Rożentalu 

 
02.11.09 – 29.10.10 

Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 
Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 
Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 
Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 
Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 05.01.10 – 29.10.10 

 
2 

Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 
02.11.10 – 31.10.11 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 

4. 
 

animator kultury 
3 

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w 
Grabowie-Wałdykach 02.11.09 – 29.10.10 

Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie 
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej  w 

Kazanicach 
01.12.09 – 31.05.10 

1 Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie 02.11.10 – 31.10.11 

5. 
robotnik gospodar-

czy 
 

1 Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 
 

01.10.09 – 31.03.10 
 

1 Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 
1 Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 
1 Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie 
1 Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 01.12.09 – 31.03.10 
1 Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 01.04.10 – 30.09.10 
1 Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 01.10.10 – 31.03.11 

Ogółem      30 osób 
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                   Tabela 4.  Wykaz kadry w ramach umów - zlecenie – specjaliści 
 

Lp. Miejsce wykonywania Rodzaj poradnictwa Okres  

 
1. 
 

Punkt Pomocy Rodzinie 

poradnictwo psychologiczne 04.01.10 – 31.12.10 
poradnictwa prawne 04.01.10 – 31.12.10 

poradnictwo rodzinne 04.01.10 – 31.12.10 

2. Grupy Zabawowe 
konsultacje merytoryczne dla 

wychowawców Grup Zabawowych 
26.04.10 – 30.06.10 
01.09.10 – 31.12.10 

3. Grupy Zabawowe zajęcia logopedyczne 

01.02.10 – 30.06.10 
01.09.10 – 31.12.10 
01.10.10 – 31.12.10 
23.03.10 – 30.06.10 
01.09.10 – 31.12.10 

 
Tabela 5.  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 

warsztaty malarskie 01.07.09 – 31.08.09 

Klub Kulinarnych Podróżników 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 Podróżników 07.05.09 – 28.02.10 

3. „Prątnica – aktywna społeczność” 

warsztaty artystyczne 04.05.09 – 28.02.10 

Klub Kulinarnych Podróżników 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 Podróżników 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 
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Klub Kulinarnych Podróżników 01.06.09 – 31.03.10 

warsztaty graffiti 01.08.09 – 30.09.09 

warsztaty artystyczne 01.06.09 – 31.03.09 

warsztaty wizażu 01.06.09 – 31.07.09 

6. „Aktywna integracja w Rożentalu” 

warsztaty aktywności lokalnej I-06.09 ; II-10.09 

Klub Kulinarnych Podróżników 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 Podróżników 07.05.09 – 28.02.09 

8. „Sposób na nudę” 

warsztaty rękodzieła artystycznego 04.05.10 – 30.09.10 

warsztaty sportowe 04.05.10 – 30.09.10 

warsztaty graffiti 01.07.10 – 31.07.10 

warsztaty aktywności lokalnej 01.06.10 – 30.06.10 

zajęcia animacyjne 01.06.10 – 30.09.10 

9. „Jesień życia – czas seniora” 

warsztaty muzyczne 01.07.10 – 31.12.10 

warsztaty rękodzieła artystycznego 01.07.10 – 31.12.10 

reintegracja społeczna 01.07.10 – 31.12.10 

warsztaty komputerowe 01.07.10 – 31.08.10 

warsztaty komputerowe 01.07.10 – 31.08.10 

warsztaty kulinarne 16.08.10 – 31.12.10 

 
W ramach realizowanych projektów konkursowych zatrudnionych zostało 30 osób. 

 
Tabela 6.  Wykaz kadry w ramach umów-zlecenie –  

projekt systemowy „Aktywna rodzina” 
 

Lp. 
 

Stanowisko/Rodzaj zajęć 
Liczba 
osób 

Okres zawarcia umowy 

1. Koordynator projektu 1 01.09.10 – 31.12.10 

2. 
Świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie 

„Poradnictwa prawnego”   
1 01.06.10 – 30.11.10 

3. 
Świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie 
„Treningu kompetencji i umiejętności społecznych/”Treningu 

interpersonalnego” 
2 01.06.10 – 30.11.10 

4. 
Świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie 

„Warsztatów aktywizacji zawodowej” 
1 01.09.10 – 30.11.10 

5. 
Świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie  

„Asystenta rodzinnego” 
9 01.06.10 – 30.11.10 

W ramach realizowanego projektu systemowego zatrudniono 14 osób. 
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3.  REALIZACJA BUD ŻETU.   
 

Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 7.807.618,47 zł, w 
tym dotacja 5.688.502,52 zł. Wydatki uwzględniające podział na zadania własne i zlecone oraz podział na 
główne zadania przedstawione zostały w tabeli 7 i 8.  
 
 

Tabela 7.  Wydatki na realizację zadań w 2010 roku   
 

Zadania Kwota 
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej  315.394,- 

dotacja rozwojowa-projekt systemowy 
dotacja rozwojowa-projekty konkursowe 

158.817,- 
156.577,- 

Dział 852 Pomoc społeczna 7.388.519,- 
Zadania własne gminy 
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 
w tym z dotacji celowej z powiatu 

2.015.410,- 
781.596,- 
10.441,- 

Zadania zlecone 4.581.072,- 

Dział 851 Ochrona zdrowia 103.706,- 
Razem 7.807.619,- 

 
 

Tabela 8.  Wydatki w układzie zadaniowym w 2010 roku  
 

Wyszczególnienie Kwota 
Zadania własne 
Dodatki mieszkaniowe  50.632,- 
Domy Pomocy Społecznej  67.207,- 
Zasiłki i pomoc w naturze  
w tym dotacja  

379.593,- 
333.062,- 

Usługi opiekuńcze  346.256,- 
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
w tym dotacja  

387.231,- 
287.231,- 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
w tym dotacja  

1.068.699,- 
149.785,- 

Klub Integracji Społecznej  550,- 
Prace społecznie użyteczne  29.073,- 
Grupy Zabawowe (Alternatywne formy edukacji przedszkolnej) 290.413,- 
Świetlice Środowiskowe, Socjoterapeutyczne 
w tym dotacja 

98.024,- 
10.441,- 

Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej 3.866,- 
Centrum Aktywności Lokalnej 25.838,- 
Inne wydatki (obsługa programu PEAD, wigilia, dzień seniora, działania  
o charakterze środowiskowym-wkład własny POKL 

29.301,- 

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych  19.246,- 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.518,- 
Zadania zlecone  
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.577.796,- 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne  3.276,- 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych  99.426,- 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  4.280,- 
Projekt systemowy 7.1.1 „Aktywna rodzina”  
w tym dofinansowanie z EFS 
w tym środki własne (zasiłki celowe oraz działania o charakterze środowiskowym) 

177.449,- 
158.817,- 
18.632,- 
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Projekty konkursowe 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 
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 Rożentalu” 
-  „Jesień życia – czas seniora” 
-  „Sposób na nudę” 

156.577,- 
 

6.646,- 
6.769,- 
8.199,- 
9.130,- 
7.976,- 

10.974,- 
8.884,- 

49.130,- 
48.869,- 

Razem 7.807.619,- 
 
 
 

4. REALIZACJA ZADA Ń 

4.1 . POMOC SPOŁECZNA 

 
System pomocy społecznej objął wsparciem 394 rodziny, w których przebywało 1.356 osób. 

Gminę Lubawa według stanu na dzień 31.12.2010r. (dane Urzędu Gminy Lubawa) zamieszkiwało 10.872 
osób. Z dokonanej analizy wynika, że 12,5% ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą. 
 
 

Tabela 9.  Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną  
 

 
Wyszczególnienie Liczba rodzin  Liczba osób w rodzinie  

Pomoc ogółem  394 1.356 

Praca socjalna ogółem  
w tym: wyłącznie praca socjalna  

580 
186 

1.785 
429 

 
 
 
W 2010 roku głównym powodem przyznawania świadczeń była niepełnosprawność (145 rodzin). 

Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy społecznej były: bezrobocie (124 
rodziny) oraz potrzeba ochrony macierzyństwa (124 rodziny, w tym 41 rodzin wielodzietnych), długo-
trwała lub ciężka choroba (106 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (98 rodzin, 
w tym 44 rodziny niepełne i 54 rodziny wielodzietne) oraz przemoc w rodzinie (12 rodzin). Inne powody 
występują w pojedynczych przypadkach.  

 
Tabela 10 przedstawia strukturę powodów przyznawania pomocy społecznej, które określone są 

w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, wo-
bec tego nie sumują się. 
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Tabela 10.  Powody przyznania pomocy  

 
Powód trudnej sytuacji życiowej 

 
Liczba rodzin 

 
Liczba osób 

 (ogółem) w rodzinach 

0 1 2 

ubóstwo 1 197 718 

sieroctwo 2 1 2 

bezdomność 3 3 3 

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 124 628 
w tym: 
wielodzietność 
 

5 41 279 

bezrobocie 6 124 450 

niepełnosprawność 7 145 442 

długotrwała lub ciężka choroba 8   106 235 

bezradność w sprawach opiek – wychowawczych             
i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 

9 98 494 

w  tym: 
               rodziny niepełne 

10 44 142 

               rodziny wielodzietne    11 54 352 

przemoc w rodzinie 12 12 48 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 13 0 0 

alkoholizm 14 3 3 

narkomania 15 0 0 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

16 2 2 

brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze 

17 0 0 

trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy 

18 0 0 

zdarzenie losowe 19 1 3 

sytuacja kryzysowa 20 0 0 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 21 0 0 

 

Tabela 11.  Typy rodzin objętych pomocą społeczną 

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba rodzin Liczba osób 
 (ogółem)  w rodzinach 

0 1  2 

RODZINY OGÓŁEM  (wiersze 2+3+4+5+6+7) 1 580  1785 

 o liczbie osób w rodzinie 1 2 164  164 

  2 3 103  206 

  3 4 84  252 

  4 5 95  380 

  5 6 68  340 

  6 i więcej 7 68  443 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba rodzin Liczba osób 
 (ogółem)  w rodzinach 

0 1  2 

w tym (z wiersza 1): 
rodziny z dziećmi ogółem (wiersze 9+10+11+12+13+14+15) 

8 
 

274  1.142 

 o liczbie dzieci 1 9 59  147 

  2 10 87  314 

  3 11 74  329 

  4 12 26  147 

  5 13 18  121 

  6 14 6  44 

  7 i więcej 15 4  40 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM  (wiersze 17+18+19+20) 16 44  142 

 o liczbie dzieci 1 17 13  27 

  2 18 17  50 

  3 19 10  40 

  4 i więcej 20    4  25 
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW  OGÓŁEM 
(wiersze 22+23+24+25) 

21 146  267 

 o liczbie osób 1 22 78  78 

  2 23 40  80 

  3 24 13  39 

  4 i więcej 25 15  70 
 

W 2010 roku do Ośrodka wpłynęło 1.338 wniosków o udzielenie pomocy.                  
W sprawozdawczym okresie wydano 1.980 decyzji administracyjnych, w tym 33 decyzje odmawiające 
przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1.286 wywiadów środowiskowych, sporzą-
dzili 14 Niebieskich Kart w środowiskach dotkniętych przemocą oraz udzielili wsparcia w formie pracy 
socjalnej osobom nie będącym w systemie pomocy społecznej, w ilości 186.   
 
 

Tabela 12.  Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2010 roku  
 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

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

1.980 

1.1. decyzje przyznające świadczenia 1.789 

1.2. decyzje odmowne w sprawie przyznania świadczenia 33 

1.3. inne 158 

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

1 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 1 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego --- 

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

--- 
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Praca socjalna  
 

Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i 
nie jest uzależniona 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 wy-
korzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna 
polega na rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych np. z motywowaniem do podjęcia za-
trudnienia czy przywrócenia stabilizacji życiowej. W 2010 roku pracą socjalną objętych zostało 580 ro-
dzin (1.785 osób w rodzinie), w tym wyłącznie pracą socjalną 186 rodzin (429 osób w rodzinie). W śro-
dowiskach praca socjalna była świadczona m. in. w zakresie pomocy w wypełnianiu wniosków do róż-
nych instytucji, informowaniu o różnych uprawnieniach oraz pomoc w ustaleniu niepełnosprawności, itp. 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną 
zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla 
trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2010 roku pracownicy socjalni zawarli 26 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 życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczno-
ści działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów. 
 
Domy pomocy społecznej   
 

W ubiegłym roku poniesiono odpłatność za pobyt 5 osób w DPS. Poniesiono wydatki w wys. 
67.207,- zł. Pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w 
granicach 2.375,00 - 2.482,36 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wys. od 1.816,53 do 
1.930,68 zł. miesięcznie (wydatki ponoszone przez ośrodek stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkań-
ców). Ponadto 1 mieszkaniec oczekuje na umieszczenie w domu pomocy społecznej.  
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej  
 

W 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 11.518,- zł na składki na ubezpieczenie zdro-
wotne, w tym z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłek stały 
(33 osoby, 357 świadczeń) w wysokości 11.237,- zł oraz składki zdrowotne odprowadzone za dziecko do 
czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (1 dziecko, 6 świadczeń) w wysokości 281,- zł.  
 
Zasiłki i pomoc w naturze  
 
Na realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 642.559,- zł, w tym z dotacji 515.558,- zł. 
Pomocą objęto środowiska w następujących formach:  
• zasiłek celowy i w naturze (zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny, zasiłek celowy na zakup posił-

ku lub żywności) – 257 rodzin na kwotę 287.978,- zł, w tym: zasiłek celowy specjalny – 62 rodziny 
na kwotę 21.772,- zł. 

• zasiłek stały - 44 rodziny na kwotę 136.542,- zł, w tym:  
a) 30 osób samotnie gospodarujących (308 świadczeń) na kwotę 108.152,- zł  
b) 15 pozostających w rodzinie (138 świadczeń) na kwotę 28.390,- zł.  

• zasiłek okresowy – 132 rodziny na kwotę 200.491,- zł, w tym z powodu:   
a) bezrobocia – 80 rodzin na kwotę 106.678,- zł;  
b) długotrwałej choroby – 5 rodzin na kwotę 4.968,- zł;  
c) niepełnosprawność – 17 rodzin na kwotę 36.375,- zł; 
d) inne powody – 30 rodzin na kwotę 52.470,- zł. 

W ramach kwoty 200.491,- zł udział w finansowaniu zasiłków okresowych był następujący:  
a) dotacja celowa z budżetu państwa – 196.520,- zł;  
b) środki własne gminy – 3.971,- zł.   
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• udzielenie schronienia – 1 rodzina na kwotę 600,- zł; 
• sprawienie pogrzebu – 1 rodzina na kwotę 3.000,- zł. 
Inne wydatki:  

a) organizacja spotkania wigilijnego na kwotę 4.032,67 zł; 
b) dofinansowanie organizacji Dnia Seniora na kwotę 824,34 zł; 
c) koszty obsługi programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 

PEAD” w wysokości 9.091,12 zł. 
 
Usługi opiekuńcze  
 

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 36 osób, udzielono 28.858 świadczeń  
(1 godzina usług), których koszt stanowił kwotę 346.256,- zł. Pełen koszt 1 godziny usługi wynosił 11,50 
zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone 
usługi mieszkańcy dokonali wpłat na kwotę 35.023,76 zł. 

W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudnionych było 22 młodszych opiekunów w 
wymiarze 15,00 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego).  
 
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
 

Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 387.231,- zł. W ramach programu 
pomocą objęto 1.105 osób, w tym dzieci do lat 7 – 188 osób; uczniów do czasu ukończenia szkoły po-
nadgimnazjalnej – 433 osoby, innych osób - 484. Pomoc została udzielona w następujących formach: 
posiłek – 394 osoby; zasiłek celowy – 794 osoby; świadczenia rzeczowe – 329 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 73 uczniów (5.997 świadczeń) na kwotę 
12.401,- zł. Struktura środków finansowych na realizację programu była następująca: dotacja celowa z 
budżetu państwa – 287.231,- zł oraz środki własne – 100.000,- zł.  

 
Prace społecznie użyteczne 
 

Wydatki na realizację tego zadania stanowiły kwotę 29.072,70 zł. Zadanie dotyczy aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Do zadań Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Gminy Lubawa należała: organizacja prac, obsługa administracyjna i finansowo-księgowa. Kosz-
ty prac społecznie użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem podlegały w 60 % refundacji z PUP ( 
kwota refundacji – 17.443,62 zł).  

Prace były organizowane w następujących miejscowościach: Targowisko, Rożental, Mortęgi, Ra-
kowice, Szczepankowo, Prątnica, Grabowo, Łążyn, Omule, Kazanice, Zielkowo, Sampława, Złotowo, 
Lubstynek, Gierłoż Polska. Pracami objęto 22 osoby, które zajmowały się sprzątaniem chodników i pla-
ców wokół obiektów użyteczności publicznej, sprzątaniem świetlic wiejskich oraz pomocą w organizacji 
imprez integracyjnych na terenie gminy. 
 
4.2. DODATKI MIESZKANIOWE 
 
Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. W 
2010 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości  50. 632,02 zł, w tym: 

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – na kwotę 10.378,48 zł; 
b) spółdzielczych – na kwotę 31.864,05 zł; 
c) innych – na kwotę 8.389,49 zł. 

Pomocą objęto 33 rodziny, w których przebywało 159 osób. Wypłacono łącznie  257 świadczeń, w tym 
dla użytkowników lokali mieszkaniowych: 

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 40; 
b) spółdzielczych – 167; 
c) innych –  50. 
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4.3.  ŚWIADCZENIA RODZINNE  
 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych w roku 2010 wypłacono kwotę 4.184.776,- zł.  

Świadczenia rodzinne pobierało w 2010 roku 1.048 rodzin, wydano 1.488 decyzji administracyj-
nych w tym zakresie. Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania przedstawiają tabele 13-
16.  
 

Tabela 13.  Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych 
 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 

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

1. Zasiłki rodzinne 1.699.859 19.668 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 1.164.611 11.740 

2.1. urodzenia dziecka 76.000 76 

2.2. 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wy-
chowawczego 

205.481 531 

2.3. 
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do za-
siłku dla bezrobotnych  

0 0 

2.4. samotnego wychowywania dziecka 107.500 606 

2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 102.640 1.328 

2.5.1. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 
roku życia 

10.800 180 

2.5.2. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego po-
wyżej 5 roku życia 

91.840 1.148 

2.6. rozpoczęcia roku szkolnego 118.200 1.182 

2.7. 
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszka-
nia: 

154.950 3.019 

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

9.000 100 

2.7.2. 
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miej-
scowości, w której znajduje się szkoła 

145.950 2.919 

2.8 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 399.840 4.998 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w. 2) 2.864.470 31.408 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 807.381 5.277 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 391.925 771 

6. Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w. 5) 1.199.306 6.048 

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 121.000 121 

8. RAZEM  (w.3 + w.6 + w.7) 4.184.776 37.577 
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W 2010 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych, w wyniku których odzyskał świadczenia nienależnie pobrane na łączną kwotę 
15.851, - zł, z czego: 

� kwota w wysokości 5.320,- zł  pomniejszyła należną dotację, gdyż dotyczyła nienależnie pobra-
nych świadczeń w 2010 roku; 

� kwota w wysokości 10.531,- zł została zwrócona do budżetu państwa, gdyż dotyczyła nienależnie 
pobranych świadczeń z lat ubiegłych. 

 
Ponadto za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w przypadkach przewidzianych 

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

 
 
 

Tabela 14.  Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
 
Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39.487 302 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.276 70 

3. RAZEM (w.1 + w.2) 42.763  

 
 
 

Tabela 15.  Ilość wydanych decyzji administracyjnych   
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

-1- -2- -3- 

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

1.488 

1.1. decyzje przyznające 1.367 

1.2. decyzje odmowne 80 

1.3. decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 36 

1.4. 
decyzje w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie po-
branych świadczeń rodzinnych 

5 

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

5 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 2 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego --- 

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

3 
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Tabela 16. Informacje statystyczne 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Miesiące 

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

1. 

Liczba rodzin 
pobierających 
świadczenia 
rodzinne 

1.010 1.012 1.027 1.028 1.033 1.038 1.048 1.043 1.035 1.042 996 1.042 

2. 

Liczba rodzin 
pobierających 
zasiłek rodzinny, 
w tym: 

704 708 716 719 715 717 721 724 705 707 638 662 

2.1 na 1 dziecko 194 193 194 194 196 198 199 202 204 203 160 172 

2.2 na 2 dzieci 250 255 261 260 256 251 254 254 260 261 239 246 

2.3 na 3 dzieci 161 160 161 165 163 167 167 167 146 147 145 148 

2.4 na 4 i więcej 
dzieci 

99 100 100 100 100 101 101 101 95 96 94 96 

 
 
4.4.  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  
 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów w roku 2010 wypłacono 819 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwo-
tę 221.520,- zł. Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem przedstawione zostały w tabelach 17-19.  
 

Tabela 17.  Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 

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

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 221.520 819 

 
Tabela 18. Ilość wydanych decyzji administracyjnych   

 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

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

102 

1.1. decyzje przyznające 62 

1.2. decyzje odmowne 0 

1.3. decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 
1 
 

1.4. Decyzje w sprawie ustalenia dłużnikom należności do zwrotu 37 

1.5. 
Decyzje w sprawie rozłożenia na raty należności dłużnikom alimentacyj-
nym  

1 

1.6.  Decyzje w sprawie odmowy umorzenia dłużnikom należności 1 

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

2 
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2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 2 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego --- 

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

--- 

 
 
 

Tabela 19.  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 pobierają-
cych świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego 

32 32 34 35 33 35 35 35 35 
 

37 
 

39 38 

 
 
W 2010 roku Ośrodek prowadził postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.  Na dzień 

31.12.2010 r. na terenie Gminy Lubawa zamieszkiwało 26 dłużników alimentacyjnych posiadających 
zadłużenie wobec budżetu gminy i budżetu państwa z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

 Zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy i budżetu państwa na dzień 31.12.2010 r.  po-
siadało:  

•   z tytułu zaliczek alimentacyjnych 32 dłużników alimentacyjnych, w tym dla 22 dłużników or-
ganem właściwym była inna gmina;  

•   z  tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 42 dłużników alimentacyjnych,      w tym dla 
26 dłużników organem właściwym była inna gmina. 

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu Gminy wg stanu na 
dzień 31.12.2010 r. stanowiło kwotę: 

• z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 311.759,- zł.  
   W 2010 r. komornik sądowy nie wyegzekwował żadnej należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej.   

• z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 373.856,- zł. 
W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych odzyskano kwotę 46.789,- zł (z odzyskanej kwo-
ty: 29.934, - zł przekazano na dochody budżetu państwa; 8.121,- zł przekazano na dochody własne gminy 
dłużnika (do innej gminy); 8.734,- zł własne Gminy. Ponadto dochód własny Gminy stanowiła kwota 
4.206,- zł przekazana przez inne gminy. Ogółem dochód własny Gminy stanowi kwota 18.207,- zł. 
 
 
 
4.5.  PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - GMINNY PROGRAM PRO FILAKTYKI  I 
ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok został za-

twierdzony uchwałą Nr XXXIII/192/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2009r. 
Budżet Programu w 2010 roku, który wynosił 125.765,- zł stanowiły środki pochodzące z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 Rodzaj wydatków poniesionych w ramach programu przedstawia tabela 20. 
 

 

 

 



17 
 

Tabela 20.  Rodzaj i kwota wydatków  
 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota  
wydatku 

1. 
Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie dla osób uzależnionych, współuza-
leżnionych oraz dotkniętych przemocą  w rodzinie. 

6.040,00 
 

2. Opłata kosztów powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnienia. 820,00 
3. Finansowanie dojazdów osób uzależnionych na terapię uzależnienia do Iławy.         0,00 

4. 
Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy – pre-
numerata czasopism. 240,52 

5. 
Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży                i 
rodziców.                                                                                                                                                                        2.100,00 

6. 
Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych 
przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w dofinansowaniu 
lokalnych imprez profilaktycznych. 

935,97 

7. 
Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, pedagogów i nauczycieli. 0,00 

8. 
Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 1.000,00 

9. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  0,00 
10. Dofinansowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach. 580,00 
11. Dofinansowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Kazanicach. 424,89 
12. Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej Szczepankowie. 12.534,57 
13. Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Mortęgach. 13.124,47 
14. Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Rakowicach. 7.619,38 
15. Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie. 20.393,26 
16. Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sampławie. 10.962,47 
17. Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rożentalu. 22.650,45 

RAZEM  99.425,98 

 
 
4.6. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII  – GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII 
 

Gminny Program Przeciwdziałania na 2010 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XXXIII/193/09 
Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2009r.  
 Na realizację zadań Programu w 2010 roku zaplanowano w budżecie środki w wysokości 5.000,- 
zł. 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 uzależnionych, współuzależ-
nionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.  3.480,00 

2. 
Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży            i rodzi-
ców.                                                                                                                                                                                            700,00 

3. 
Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez 
działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w dofinansowaniu lokalnych 
imprez profilaktycznych. 

0,00 

4. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia. 100,00 

RAZEM 4.280,00 
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5. INNE DZIAŁANIA O ŚRODKA 

 
A) Program pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców UE 
 

Gmina Lubawa realizowała program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Eu-
ropejskiej” we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie (dysponent żywności) oraz Stowarzysze-
niem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubawskim. W jego ramach udzielana zo-
stała pomoc żywnościowa. 
  
 Pomocą objętych zostało 234 rodzin, w których przebywało 950 osób. Rodziny otrzymały nastę-
pującą pomoc: 

• makaron świderki – 4.275,00 kg o wartości 8.763,75 zł, 
• makaron krajanka – 2.375,00 kg o wartości 5.567,00 zł, 
• mąka – 7.600,00 kg o wartości 6.783,00 zł, 
• kasza jęczmienna – 4.275,00 kg o wartości 10.359,75 zł, 
• kasza manna – 1.900,00 kg o wartości 1.843,00 zł, 
• cukier – 2.850,00 kg o wartości 6.355,50 zł, 
• płatki kukurydziane – 1.900,00 kg o wartości 7.334,00 zł, 
• musli – 1.900,00 kg o wartości 7.619,00 zł, 
• ser żółty – 1.520,00 kg o wartości 21.067,20 zł, 
• mleko – 16.150,00 l o wartości 28.344,96 zł, 
• mleko w proszku – 475,00 kg o wartości 3.871,25 zł, 
• dania gotowe – 7.600,00 kg o wartości 25.308,00 zł, 
• dżem – 741,00 kg o wartości  3.156,66 zł, 
• krupnik – 2.850,00 kg o wartości 9.547,50 zł, 
• kawa zbożowa – 570,00 kg o wartości 12.505,80 zł, 
• herbatniki – 950,00 kg o wartości 10.079,50 zł, 
• ser topiony – 855,00 kg o wartości 7.532,55 zł, 
• masło – 570,00 kg o wartości 6.971,10 zł 

Asortyment ogółem wynosił 59.356,00 kg o łącznej wartości 183.009,52 zł 
 
B)  Zbiórka Żywności 
 
 Ośrodek we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie organizował następujące zbiórki żyw-
ności: 

• Wielkanocną Zbiórkę Żywności w dniach 19.03.-21.03.2010 r. w ramach której zostały zebrane 
łącznie artykuły żywnościowe (480,50 kg), 240,25 kg zostały przekazane 28 rodzinom z terenu 
naszej gminy (liczba osób w rodzinach – 156, liczba dzieci w rodzinach - 105). 

• Świąteczną Zbiórkę Żywności w dniach 03.12.-05.12.2010 r. w ramach której zebrano łącznie 
963,00 kg żywności, 481,50 kg przekazano 30 rodzinom z terenu naszej gminy (liczba osób w 
rodzinach - 154, liczba dzieci w rodzinach – 102). 
 

 Zbiórki żywności odbywają się we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Lubawie, w pracach uczestniczą także wolontariusze-uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie oraz ucznio-
wie gimnazjów z terenu gminy. 
 
C) Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży 
W ramach współpracy ze Związkiem Zawodowym Rolników „Solidarni” dzieci i młodzież z terenu gmi-
ny Lubawa uczestniczyły w koloniach w miejscowości Przesieka koło Karpacza: 

� w okresie 26.01. – 04.02.2010 r., 
� w okresie 11.07. – 22.07.2010 r.. 

Łącznie w koloniach udział wzięło 30 osób – uczniowie szkół gminnych. 
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6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA – REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY  
 

6.1.  Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 
 
Koszt utrzymania świetlicy w 2010r. wyniósł 22.269,04 zł, w tym 1.875,78 zł stanowiły środki 

własne, natomiast 20.393,26 zł środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji admini-
stracyjnych na kwotę 4.337,15 zł. Placówka w 2010r. objęła wsparciem 53 osoby. Kadrę świetlicy stano-
wiło: 2 wychowawców na ½ etatu i 1 osoba odbywająca staż. W placówce prowadzone były m.in. zaję-
cia: sportowe, plastyczne, kulinarne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z elementami socjoterapii, pomoc w 
nauce, gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego. W placówce organizowano wiele 
imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in: Dzień Babci i Dziadka, 
Walentynki, Dzień Wiosny, Piknik Rodzinny w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wy-
kluczeniem Społecznym, impreza „Razem świętujemy – Dzień Rodzeństwa” w ramach obchodów XII 
Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Pierwszy Dzień Jesieni, „Wieczornica” – spotkanie 
poświęcone Dniu Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia.  

 
6.2.  Gminna Świetlica Socjoterapeutycznej w Sampławie 
 

Koszt utrzymania świetlicy w 2010r. wyniósł 17.237,89 zł, w tym 6.275,42 zł stanowiły środki 
własne, natomiast kwotę 10.962,47 zł stanowiły środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie wyda-
nych decyzji administracyjnych na kwotę 3.825,00 zł. Placówka w 2010r. objęła wsparciem 41 osób. 
Kadrę świetlicy stanowiły: 1 wychowawca na ½ etatu oraz 1 osoba odbywająca staż. W placówce prowa-
dzone były m.in. zajęcia: sportowe, plastyczne, kulinarne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z elementami 
socjoterapii, pomoc w nauce, gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego. W placówce 
organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Cho-
inka, Tłusty czwartek, Walentynki, Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Tańca, Dzień Unii Europej-
skiej, Dzień Matki w ramach obchodów XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Piknik z okazji Dnia 
Dziecka, Kiermasz kwiatowy, Piknik Rodzinny w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wy-
kluczeniem Społecznym, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Kiermasz świąteczny, Mikołajki, Wigilia. 
 
 
6.3.  Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu  

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2010r. wyniósł 25.155,85 zł, w tym 2.505,40 zł stanowiły środki 

własne, natomiast kwotę 22.650,45 zł stanowiły środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie wyda-
nych decyzji administracyjnych na kwotę 7.751,88 zł. Placówka w 2010r. objęła wsparciem 54 osoby. 
Kadrę świetlicy stanowiło: 2 wychowawców na ½ etatu i 1 osoba odbywająca staż. W placówce prowa-
dzone były m.in. zajęcia: sportowe (w tym zajęcia na skate-parku), zajęcia plastyczne, kulinarne, tanecz-
ne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z elementami socjoterapii, pomoc w nauce, gry i zabawy oraz inne 
formy organizowania czasu wolnego. W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, 
młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki w ramach 
obchodów XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Walentynki, Piknik Rodzinny w ramach Europej-
skiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Andrzejki, Wigilia. 
 
6.4.  Świetlica Środowiskowa  w Rakowicach  

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2010r. wyniósł 30.144,37 zł, w tym 22.524,99 zł stanowiły środki 

własne, natomiast kwotę 7.619,38 zł stanowiły środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie wydanych 
decyzji administracyjnych na kwotę 8.774,78 zł. Placówka w 2010r. objęła wsparciem 40 osób. Kadrę 
świetlicy stanowiło: 2 wychowawców na ½ etatu i 1 osoba odbywająca staż. W placówce prowadzone 
były m.in. zajęcia: sportowe, plastyczne, kulinarne, komputerowe, zajęcia z psychologiem, pomoc 
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w nauce, gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego. W placówce organizowano wiele 
imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Dzień Kobiet, I Dzień 
Wiosny, Jarmark Wielkanocny, Rodzinna Familiada oraz Dzień Matki w ramach obchodów XII Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Rodziny, Piknik Rodzinny w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wy-
kluczeniem Społecznym, Dzień Młodzieży, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Kulig, Sylwester. 
 
6.5.  Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2010r. wyniósł 28.657,36 zł, w tym 15.532,89 zł stanowiły środki 

własne, natomiast kwotę 13.124,47 zł stanowiły środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie wyda-
nych decyzji administracyjnych na kwotę 5.352,03 zł. Placówka w 2010r. objęła wsparciem 46 osób. 
Kadrę świetlicy stanowiło: 2 wychowawców na ½ etatu i 1 osoba odbywająca staż. W placówce prowa-
dzone były m.in. zajęcia: sportowe, plastyczne, kulinarne, komputerowe, zajęcia z psychologiem, warsz-
taty rzeźbiarskie i decoupage (w ramach Wtorków Animacyjnych), pomoc w nauce, gry i zabawy oraz 
inne formy organizowania czasu wolnego. W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla 
dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Walentynki, Dzień Kobiet, Kiermasz Wielkanocny, 
Dzień Matki i Dzień Dziecka w ramach obchodów XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Piknik 
Rodzinny w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Międzynaro-
dowy Dzień Urody, Dzień Zwierząt, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Kiermasz z okazji Bożego Na-
rodzenia, Wigilia. 
 
6.6.  Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie  

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2010r. wyniósł 15.766,11 zł, w tym 3.231,54 zł stanowiły środki 

własne, natomiast kwotę 12.534,57 zł stanowiły środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie wyda-
nych decyzji administracyjnych na kwotę 8.382,74 zł. Placówka w 2010r. objęła wsparciem 45 osób. 
Kadrę świetlicy stanowił: 1 wychowawca na ½ etatu i 1 osoba odbywająca staż. W placówce prowadzone 
były m.in. zajęcia: sportowe, plastyczne, komputerowe, kulinarne, zajęcia z psychologiem, pomoc w na-
uce, gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego. W placówce organizowano wiele im-
prez integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: „Kocham moją mamę” w 
ramach obchodów XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Ognisko, Konkurs fotograficzny, Wyciecz-
ki rowerowe, Piknik Rodzinny ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-
łecznym, Wędkowanie nad stawem, Wybory Miss i Mister Wakacji. 

 
 

6.7.  Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 
 
Gmina Lubawa w 2010r. zgodnie z Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 25 stycznia 2010r. do Umo-

wy nr 1/08, zawartej w dniu 19 marca 2008r., pomiędzy Powiatem Iławskim a Gminą Lubawa otrzymała 
dotację w wysokości 10.441,00 zł na dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy. 
Koszt utrzymania świetlicy w 2010r. wyniósł 43.322,85 zł (w tym: 10.441,00 zł - dotacja, 32.881,85 zł - 
środki własne). Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji administracyj-
nych na kwotę 10.225,02 zł. Placówka w 2010r. objęła wsparciem 48 osób. Kadrę świetlicy stanowiło: 
2 wychowawców na ½ etatu i 1 osoba odbywająca staż. W placówce prowadzone były m.in. zajęcia: 
sportowe, plastyczne, kulinarne, komputerowe, pogadanki, zajęcia z psychologiem, pomoc w nauce, gry i 
zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego. W placówce organizowano wiele imprez integra-
cyjnych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawa-
łowa, Walentynki, Dzień Kobiet, Światowy Dzień Ziemi, Majówka w ramach obchodów XII Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny, Ognisko z okazji powitania lata, Piknik rodzinny w ramach Europejskiego 
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Wigilia, 
Sylwester. 
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6.8. Świetlica Wakacyjna w Targowisku  
 

Świetlica funkcjonowała w okresie od 05.07.2010r. do 31.08.2010r. Koszt utrzymania świetlicy 
wyniósł 2.755,20 zł. Placówka objęła wsparciem 45 osób. Kadrę świetlicy stanowiła 1 osoba zatrudniona 
w ramach umowy zlecenie. W placówce prowadzone były m.in. zajęcia: sportowe, plastyczne, kulinarne, 
gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego. W placówce organizowano wiele imprez 
integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Wycieczki rowerowe, Seans fil-
mowy, Piknik, Sesja zdjęciowa w plenerze, Turniej gry w dwa ognie, Zawody sportowe, Świetlicowa 
dyskoteka.  

 
 
6.9. Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie 
 

Koszt utrzymania placówki w 2010r. wyniósł 25.838,43 zł. W ramach działalności Centrum Ak-
tywności Lokalnej prowadzone były warsztaty animacyjne – aktywnego spędzania czasu wolnego, zaję-
cia plastyczne, warsztaty kulinarne, warsztaty komputerowe, warsztaty decoupage, gry i zabawy, aerobic 
oraz warsztaty graffiti. Funkcjonował także Publiczny Punkt Dostępu do Internetu. Placówka wsparciem 
objęła 84 osoby. Kadrę Centrum Aktywności Lokalnej stanowił: 1 wychowawca na ½ etatu i 1 osoba 
odbywająca staż.  

W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności 
lokalnej m.in.: Choinka, Piknik Rodzinny „Lato na wesoło – Zawsze Razem” w ramach obchodów Euro-
pejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Piknik/Festyn w ramach Projektu „Ak-
tywna Rodzina”, Bal Przebierańców – Pożegnanie lata, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Halloween, Wigi-
lia. 
 
 
6.10. Projekt „Świetlica, praca, staż – socjoterapia w środowisku gminnym” 
 

Gmina Lubawa w 2010r. pozyskała z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 40.000,00 zł w 
ramach programu ,,Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” na doposażenie 4 świe-
tlic środowiskowych działających w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. 

Zgodnie z umową nr DPS.IV 50/2010 z dnia 23 lipca 2010r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i 
Polityki Społecznej a Gminą Lubawa, utworzono plac zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Mortę-
gach. Łącznie na realizację zadania została wydatkowana kwota w wysokości 10.207,00 zł, w tym dota-
cja: 10.000zł, natomiast 207,00 zł stanowiły środki własne. 

Zgodnie z umową nr DPS.IV 51/2010 z dnia 23 lipca 2010r. utworzono boisko do gry w siatków-
kę plażową oraz doposażono Świetlicę Środowiskową w Szczepankowie. Łącznie na realizację zadania 
została wydatkowana kwota w wysokości 10.492,62 zł, w tym dotacja 10.000 zł, odsetki zwiększające 
dotację: 0,29zł, środki własne 492,30 zł.  

Zgodnie z umową nr DPS.IV 52/2010 z dnia 23 lipca 2010r. doposażono plac zabaw 
i wymieniono zniszczone urządzenia zabawowe przy Świetlicy Środowiskowej w Rakowicach. Łącznie 
na realizację zadania została wydatkowana kwota w wysokości 10.207,00 zł, w tym dotacja: 10.000 zł, 
natomiast środki własne: 207,00 zł. 

Zgodnie z umową nr DPS.IV 53/2010 z dnia 23 lipca 2010r. utworzono Klub Fitness w Świetlicy 
Środowiskowej w Prątnicy. Na realizację powyższego zadania została wydatkowana kwota w wysokości 
10.012,30 zł, w tym dotacja: 10.000 zł, natomiast środki własne: 12,30 zł. 
 
6.11.  Klub Integracji Społecznej  

 
Klub Integracji Społecznej prowadzi zajęcia w ramach reintegracji zawodowej i społecznej. Wy-

datki poniesione na działalność KIS w 2010r. wyniosły 549,70 zł.  
W 2010r. w ramach działalności KIS została zrealizowana III edycja projektu systemowego pn. 

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

 
 
6.12.  Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 
 
 Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach funkcjonuje w Zespole Szkół w Kazani-
cach. Działalność MKIS skierowana jest przede wszystkim do młodzieży w wieku od 12 do 19 roku ży-
cia, z terenu obwodu szkolnego. Koszt utrzymania Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Kaza-
nicach w 2010r. wyniósł 2.462,28 zł. Kadrę placówki stanowiła 1 osoba na stanowisku animatora kultury 
odbywająca staż. 

W ramach działalności MKIS prowadzone były m.in. zajęcia: komputerowe, sportowe, plastycz-
ne oraz gry i zabawy. 

W placówce organizowano imprezy integracyjne dla młodzieży i społeczności lokalnej m.in.: 
Obchody 1-go Dnia Wiosny, Piknik Rodzinny „Silna i aktywna rodzina szansą na godne życie” w ramach 
obchodów XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kaza-
nicach brał również udział w przygotowaniu Dni Kazanic oraz  Dożynek Gminnych 2010. 
 
 
6.13.  Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie - Wałdykach 
 

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie – Wałdykach funkcjonuje w Zespole Szkół 
w Grabowie - Wałdykach. Działalność MKIS skierowana jest przede wszystkim do młodzieży w wieku 
od 12 do 19 roku życia, z terenu obwodu szkolnego. Koszt utrzymania Młodzieżowego Klubu Integracji 
Społecznej w Grabowie - Wałdykach w 2010r. wyniósł 2.408,13 zł. Kadrę placówki stanowiła 1 osoba na 
stanowisku animatora kultury odbywająca staż.  

W ramach działalności MKIS prowadzone były m.in.: warsztaty teatralne, zajęcia komputerowe, 
zajęcia sportowe, gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne.  

W placówce organizowano imprezy integracyjne dla młodzieży i społeczności lokalnej m.in.: 
Pierwszy Dzień Wiosny, impreza pn. „Aktywne spędzanie czasu z rodziną” oraz Dzień Dziecka 
w ramach obchodów XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, wyjazd do Aquaparku „Perła” 
w Ostródzie. 

 
 

6.14.  Alternatywne formy edukacji przedszkolnej 
 
W ramach alternatywnych form edukacji przedszkolnej Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 

Lubawa prowadzi 14 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 do 5. Funkcjonują one 
w miejscowościach: Byszwałd, Kazanice, Grabowo, Łążyn, Mortęgi, Prątnica, Rakowice, Rożental, 
Rumienica, Sampława, Szczepankowo, Targowisko (od 1.09.2010r.), Tuszewo, Złotowo i uczęszcza do 
nich łącznie 203 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

Ponadto w miesiącach lipiec – sierpień 2010r. funkcjonowały 3 Letnie Grupy Zabawowe 
w miejscowościach: Targowisko, Omule oraz Zielkowo, do których uczęszczało w sumie 45 dzieci.  

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej w 2010r. poniesiono wydatki w wyso-
kości 290.412,46 zł na wynagrodzenia wychowawców, logopedów, psychologa, zakup materiałów pla-
stycznych, doposażenie placówek w meble, zabawki i pomoce edukacyjne oraz organizację imprez inte-
gracyjnych. 

W 2010r. na ogólną liczbę 404 dzieci z terenu gminy Lubawa w wieku 3-5 lat, alternatywną edu-
kacją przedszkolną objętych zostało 203 dzieci, w związku z tym wskaźnik upowszechnienia edukacji 
małych dzieci wyniósł 50%. Szczegółowe dane, z podziałem na miejscowości przedstawia Tabela 22. 
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Tabela nr 22. Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Lubawa  

 

Lp. Miejscowość 
Liczba dzieci w 
wieku 3-5 lat 

Liczba dzieci w Grupie 
Zabawowej 

Wskaźnik upowszechnie-
nia edukacji 

1. Biała Góra 4 0 0% 

2. Byszwałd 24 13 54% 

3. Czerlin 2 1 50% 

4. Fijewo 10 6 60% 

5. Gierłoż Polska 4 2 50% 

6. Grabowo 39 15 38% 

7. Gutowo 8 4 50% 

8. Kazanice 19 14 74% 

9. Kołodziejki 1 1 100% 

10. Losy 1 0 0% 

11. Lubstyn 3 0 0% 

12. Lubstynek 5 3 60% 

13. Ludwichowo 4 1 25% 

14. Łążek 5 0 0% 

15. Łążyn 12 10 83% 

16. Mortęgi 24 14 58% 

17. Napromek 2 0 0% 

18. Omule 15 1 7% 

19. Osowiec 4 2 50% 

20. Pomierki 1 1 100% 

21. Prątnica 24 17 71% 

22. Raczek 1 1 100% 

23. Rakowice 14 8 57% 

24. Rodzone 4 0 0% 

25. Rożental 29 17 59% 

26. Rumienica 7 5 71% 

27. Sampława 19 8 42% 

28. Szczepankowo 13 9 69% 

29. Targowisko Dolne 16 11 69% 

30. Targowisko Górne 1 0 100% 

31. Tuszewo 25 16 64% 

32. Wałdyki 15 9 60% 

33. Wiśniewo 6 1 17% 

34. Zielkowo 16 0 0% 

35. Złotowo 27 13 48% 

Ogółem 404 203 50% 
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Tabela nr 23. Zestawienie uczestników placówek – infrastruktura społeczna 
 
 

L.p. Nazwa placówki Liczba uczestników 

I. Gminne Świetlice Socjoterapeutyczne 148 

1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu 54 

2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 41 

3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 53 

II. Świetlice Środowiskowe 179 

1. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 46 

2. Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 48 

3. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 40 

4. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 45 

III. Centrum Aktywno ści Lokalnej w Łążynie 84 

IV. Grupy Zabawowe 3-5 lat 203 

1. Grupa Zabawowa w Byszwałdzie 13 

2. Grupa Zabawowa w Grabowie - Wałdykach 26 

3. Grupa Zabawowa w Kazanicach 15 

4. Grupa Zabawowa w Łążynie 10 

5. Grupa Zabawowa w Mortęgach 14 

6. Grupa Zabawowa w Prątnicy 18 

7. Grupa Zabawowa w Rożentalu 20 

8. Grupa Zabawowa w Rakowicach 9 

9. Grupa Zabawowa w Rumienicy 9 

10. Grupa Zabawowa w Sampławie 11 

11. Grupa Zabawowa w Szczepankowie 9 

12. Grupa Zabawowa w Targowisku 11 

13. Grupa Zabawowa w Tuszewie 20 

14. Grupa Zabawowa w Złotowie 18 

V. Letnie Grupy Zabawowe 45 

VI. Klub Integracji Społecznej 38 
Ogółem 697 
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7. IMPREZY, PRZEDSI ĘWZI ĘCIA I WYDARZENIA SPOŁECZNE 
 
W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa był organizatorem 

i współorganizatorem wielu różnych imprez i przedsięwzięć dotyczących aktywizowania mieszkańców, 
animowania i integrowania społeczności lokalnej. Wykaz imprez realizowanych w 2010r., szczegółowo 
przedstawia Tabela nr 24. 

 
Tabela nr 24. Imprezy, wydarzenia społeczne realizowane w 2010r. 

 

L.p. Nazwa imprezy/wydarzenia społecznego Termin 
1. Konferencja kończąca projekt "Złoty zakątek to Złotowo" 18.03.2010r. 
2. Konferencja kończąca projekt "Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych" 19.03.2010r. 
3. Konferencja kończąca projekt „W Szczepankowie jest szałowo" 25.03.2010r. 
4. Konferencja kończąca projekt „ Prątnica - aktywna społeczność" 29.03.2010r. 
5. Konferencja kończąca projekt "Rakowice - integracja na aktywną nutę" 20.04.2010r. 
6. Konferencja kończąca projekt  "Aktywna integracja w Rożentalu" 22.04.2010r. 
7. Konferencja kończąca projekt "Świetlicowa integracja" 27.04.2010r. 

8. Dni Rodziny "Silna i aktywna rodzina szansą na godne życie" (cykl imprez indywidualnych) 
14.05.-

9.06.2010r. 

9. 
Piknik rodzinny w Złotowie w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-
łecznym 

23.05.2010r. 

10. V Majowy Piknik Dziecięcy 27.05.2010r. 
11. Konferencja inaugurująca projekt „Sposób na nudę” w Omulu 31.05.2010r. 

12. 
Piknik rodzinny w Łążynie w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecz-
nym 

6.06.2010r. 

13. Piknik integracyjny w Omulu – w ramach projektu „Sposób na nudę” 13.06.2010r. 

14. 
Piknik rodzinny w Rożentalu  w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-
łecznym  

19.06.2010r. 

15. Konferencja inaugurująca projekt „Aktywna Rodzina” 30.06.2010r. 

16. 
Piknik rodzinny w Prątnicy w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecz-
nym 

10.07.2010r. 

17. 
Piknik rodzinny w Rożentalu w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-
łecznym 

11.07.2010r. 

18. 
Piknik rodzinny w Szczepankowie w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym 

18.07.2010r. 

19. 
Piknik rodzinny w Sampławie w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-
łecznym 

24.07.2010r. 

20. 
Piknik rodzinny w Mortęgach w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-
łecznym 

31.07.2010r. 

21. 
Piknik rodzinny w Rakowicach w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym 

14.08.2010r. 

22. Dożynki Gminne 2010 5.09.2010r. 
23. Biesiada Seniora w Złotowie w ramach projektu "Jesień życia - czas seniora" 10.09.2010r. 
24. Festyn integracyjny w Omulu 19.09.2010r. 
25. Konferencja podsumowująca projekt "Sposób na nudę" 29.09.2010r. 
26. Międzynarodowy Dzień Seniora w Byszwałdzie w ramach projektu "Jesień życia - czas seniora" 22.10.2010r. 
27. Andrzejki w Rakowicach w ramach projektu "Jesień życia - czas seniora" 26.11.2010r. 
28. V Mikołajki Grup Zabawowych 6.12.2010r. 
29. Spotkanie wigilijne w Prątnicy w ramach projektu "Jesień życia - czas seniora" 15.12.2010r. 
30. Konferencja podsumowująca projekt "Jesień życia - czas seniora" 16.12.2010r. 
31. Gminne spotkanie wigilijno - opłatkowe dla osób starszych i samotnych w Rożentalu 17.12.2010r. 
32. Konferencja zamykająca realizację III edycji projektu "Aktywna rodzina" 29.12.2010r. 
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Tabela nr 25. Zestawienie projektów zrealizowanych w 2010r. 
 

Lp. Nazwa projektu 
1. „Świetlica, praca, staż – socjoterapia w środowisku gminnym” 
2. Projekt systemowy „Aktywna rodzina” 
3. ,,Rakowice – integracja na aktywna nutę” 
4. ,,Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych” 
5. ,,W Szczepankowie jest szałowo” 
6. ,,Prątnica – aktywna społeczność” 
7. ,,Aktywna integracja w Rożentalu” 
8. ,,Złoty Zakątek to Złotowo” 
9. ,,Świetlicowa integracja” 
10. „Sposób na nudę” 
11. „Jesień życia – czas seniora” 

 
 
Tabela nr 26. Zestawienie programów zrealizowanych w 2010r.  
 

Lp. Nazwa programu 

1. 
Program pilotażowy „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnospraw-
ne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 

2. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010” 
3. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010” 

 
 
Tabela nr 27. Zestawienie uczestników (beneficjentów ostatecznych) w projektach współfinansowa-
nych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

L.p. Nazwa projektu Liczba uczestników 
1. „Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych” 110 
2. „Złoty zakątek to Złotowo” 130 
3. „Aktywna integracja w Rożentalu” 140 
4. „Rakowice – integracja na aktywną nutę” 98 
5. „Prątnica – aktywna społeczność” 128 
6. „W Szczepankowie jest szałowo” 99 
7. „Świetlicowa integracja” 97 
8. „Sposób na nudę” 70 
9. „Jesień życia – czas seniora” 80 
10. „Aktywna rodzina” 38 

Ogółem 990 
 
 
8. PROGRAM PILOTA ŻOWY „UCZE Ń NA WSI – POMOC W ZDOBYWANIU WYKSZTAŁ-
CENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJ ĄCE GMINY WIEJSKIE ORAZ 
GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE” W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 
 
1. Program: „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkują-
ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w roku szkolnym 2009/2010 
2. Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
3. Wartość dofinansowania programu: 121.986,80 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: 
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� Cel: wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełno-
sprawnymi, mieszkających na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w gminie miejsko-
wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejskowiejskiej. 

 
� Grupa odbiorców: uczniowie niepełnosprawni posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawno-

ści lub ważne 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 2009/2010 z dofinansowania skorzystało 61 uczniów, w tym: 

� 23 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, na kwotę 40.350,80 zł, 
� 16 uczniów uczęszczających do gimnazjów, na kwotę 21.648,48 zł, 
� 22 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, na kwotę 57.012,23 zł, 
� koszty obsługi programu 2.975,29 zł 

 
W dniu 20.09.2010 r. PFRON przyjął sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji przez 

Gminę Lubawa programu w roku szkolnym 2009/2010 r. 
 
Przyznana pomoc finansowa w ramach programu obejmowała koszty: 
 

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

nej (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 również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia), 

� Wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, 
� W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych: opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie 

(gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania) oraz koszty dojazdu do szko-
ły. 
 

 
9. 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 spo-
łecznej. 
3. Tytuł projektu: „Aktywna rodzina” 
4. Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji projektu w 2010 r. wyniósł 177.449,04 zł, w tym: war-
tość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa 158.816,89 zł, wartość udziału 
własnego 18.632,15 zł. 
5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. 
7. Partner zadaniowy: 

� Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Filia w Lubawie, 
8. Partnerzy społeczni projektu: 

� Rady sołeckie wsi: Fijewo, Gutowo, Omule, Prątnica, Szczepankowo, Tuszewo, Mortęgi 
� Szkoły Podstawowe: Rumienica, Tuszewo, Złotowo, Rożental 
� Zespół Szkół w Prątnicy. 
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9. Opis projektu: 
� Cel główny:  

Zaktywizowanie i integracja społeczna i zawodowa 36 kobiet i ich rodzin z terenu gminy Lubawa 
w 2010r. poprzez objecie kompleksowym wsparciem w zwiększeniu dostępu do usług społecz-
nych. 

� Cele szczegółowe: 
� Aktywizacja społeczna, 
� Wzrost umiejętności społecznych i zawodowych, 
� Wzrost wiedzy z zakresu stereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn u 36 kobiet, 
� Wzrost upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i świadczenia pracy socjalnej   

poprzez zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego. 
� Grupa odbiorców: w projekcie wzięły udział 36 kobiet które podzielone zostały na trzy grupy: 

 Grupa I i II – 22 osoby (kobiety), posiadające status na rynku pracy: 
a) bezrobotne, 
b) nieaktywne zawodowo, 
c) niepełnosprawne, 
d) zatrudnione, 

Grupa III 12 osób (kobiety), posiadające status na rynku pracy: 
a) bezrobotne, 
b) nieaktywne zawodowo, 
c) niepełnosprawne, 
d) zatrudnione, 

� Formy wsparcia: 
Grupa I i II: 
VI-VIII – Trening kompetencji i umiejętności społecznych (warsztaty) – 60 h (30h/grupa) 
VI-XI – Poradnictwo psychologiczne – 48 h (2h/1 rodzina) 
VI-XI – Poradnictwo prawne – 24 h (1h/1 rodzina) 
IX-XI – Trening interpersonalny – 30 h (15h/grupa) 
IX-XI – Warsztaty aktywizacji zawodowej – 30 h (15h/grupa) 
VI-XI – Organizacja i finansowanie usług wsparcia ze strony asystenta rodzinnego prowadzącego 
zajęcia indywidualne w domach uczestniczek projektu m.in.: ,,Trening  kompetencji i umiejętno-
ści społecznych’’ (2 h/tygodniowo; 8 h/miesięcznie) 
Grupa III: 
VI-VIII – Trening kompetencji i umiejętności społecznych (warsztaty) – 12 h 
VI-XI – Poradnictwo psychologiczne – 24 h (2h/1 rodzina) 
IX-XI – Warsztaty aktywizacji zawodowej – 12 h 
VI-XI – Organizację i finansowanie usług wsparcia ze strony asystenta rodzinnego prowadzącego 
zajęcia indywidualne w domach uczestniczek projektu m.in.: ,,Trening  kompetencji i umiejętno-
ści społecznych’’ (2 h/tygodniowo; 8 h/miesięcznie). 

� Efekty: 
1) Rezultaty twarde: 

� 38 kobiet zakończyło udział w projekcie, 
� 26 kobiet objęto kontraktami socjalnymi, 
� 12 kobiet objęto Programem Aktywności Lokalnej, 
� 36 kobiet zostało zaktywizowanych społecznie, 
� 38 kobiet zwiększyło swoje umiejętności w zakresie wypełniania obowiązków rodzin-

nych, 
� zatrudniono jednego dodatkowego pracownika socjalnego w celu upowszechniania in-

strumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. 
2) Rezultaty miękkie: uczestnicy projektu zwiększyli o ponad 70% swoje zdolno-
ści/umiejętności w obszarach: zdolności motywacyjne, kluczowe umiejętności, umiejętności 
praktyczne, osobiste predyspozycje, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, stereo-
typowe postrzeganie ról społecznych. 
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10. PROJEKTY KONKURSOWE 
 
10.1. 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 : 49.031,98 zł w tym 2010r. wydatkowano kwotę 6.769,12 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 Lubaw-
skim 
8. Partnerzy społeczni projektu: 

� Rada Sołecka wsi Szczepankowie 
� Ludowe Zespoły Sportowe w Szczepankowie 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepankowie 

9. Opis projektu: 
� Cel główny: zwiększenie aktywności i integracji społecznej 90 mieszkańców wsi Szczepankowo. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i życiowych, wzrost samoorganizacji spo-

łeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana świadomości społecznej dotyczącej ak-
tywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzież w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, długotrwale 
bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, osoby 50+ oraz osoby zatrudnione i zagrożone 
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 Podróżników 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). 

� Efekty: 
Działania podejmowane w projekcie miały na celu wsparcie i uruchomienie wśród społeczności Szcze-
pankowa 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 31.03.2010 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 życiowych, 
� Wzrost samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, 
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� Zmiana świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 
 
10.2. 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 : 48.917,02 zł w tym 2010r. wydatkowano kwotę 9.129,61 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 Lubaw-
skim 
8.Partnerzy społeczni projektu: 

� Rada Sołecka wsi Prątnica 
� Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Prątnicy 
� Zespół Szkół w Prątnicy 
� Ochotnicza Straż Pożarna 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 życiowych, wzrost samoorganizacji spo-

łeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana świadomości społecznej dotyczącej ak-
tywności lokalnej. 

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

� Formy wsparcia: 
� Warsztaty teatralne 70 h (V 2009 - II 2010), 
� Warsztaty artystyczne 60 h (V 2009 – II 2010), 
� Warsztaty aktywności lokalnej 30 h – 2 edycje po 15 h (VII, XII 2009), 
� Klub Kulinarnych Podróżników 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 31.03.2010 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 war-
tość 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, 
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� Wzrost umiejętności społecznych i życiowych, 
� Wzrost samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, 
� Zmiana świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

 
10.3. PROJEKT „MORTĘGI – WIEŚ 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: 49.451,02 zł w tym w 2010r. wydatkowano kwotę 6.646,47 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 Lubaw-
skim 
8. Partnerzy społeczni: 

� Rada Sołecka w Mortęgach 
� Kółko żywego Różańca „Róża” w Mortęgach 
� Ludowe Zespoły Sportowe w Mortęgach 

9. Opis projektu: 
� Cel główny: zwiększenie aktywności i integracji społecznej 100 mieszkańców wsi Mortęgi. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i życiowych, wzrost samoorganizacji spo-

łeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana świadomości społecznej dotyczącej ak-
tywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzież w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, długotrwale 
bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ oraz osoby zatrudnione i 
zagrożone 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 Podróżników 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 31.03.2010 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 ja-
ko wartość dodana projektu): 

� Występ taneczny (2), 
� Wystawa prac decoupage (5), 
� Kształtowanie przestrzeni publicznej, modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Mortęgach 

oraz zagospodarowanie pobliskiego terenu (1), 
� Renowacja przydrożnej kapliczki (1), 
� Udział w konkursie kulinarnym (3), 
� Wystawa rzeźbiarska (4), 
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� Wystawa malarska (3), 
� Udział Klubu Kulinarnych Podróżników w przygotowaniu i obsłudze imprezy integracyj-

nej (1). 
4) Rezultaty miękkie: 

� Wzrost zdolności motywacyjnych uczestników, 
� Wzrost umiejętności społecznych i życiowych, 
� 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. 
 
 
10.4. PROJEKT „ZŁOTY ZAK ĄTEK 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: 49.144,29 zł w tym w 2010r. wydatkowano kwotę 7.976,55 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 Lubaw-
skim 
8. Partnerzy Społeczni Projektu: 

� Szkoła Podstawowa w Złotowie 
� Rada Sołecka wsi Złotowo 
� Ochotnicza Straż Pożarna 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 życiowych, wzrost samoorganizacji spo-

łeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana świadomości społecznej dotyczącej ak-
tywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzież w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, długotrwale 
bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ oraz osoby zatrudnione i 
zagrożone 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 Podróżników 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 Zło-
towo oddolnych inicjatyw przez mieszkańców wsi, tak aby stały się one początkiem zmian w ich podej-
ściu do tematu lokalności, współpracy i samoorganizacji. 
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1. Liczba uczestników projektu: od początku realizacji projektu z form wsparcia skorzystało 130 osób 
(stan na dzień 31.03.2010 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) 
� Wykonanie graffiti na obiektach we wsi (2) 
� Występ taneczny (2) 
� Wystawa ceramiki (4) 

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

 
10.5. 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: 49.085,37 zł w tym w 2010 r. wydatkowano kwotę 8.198,78 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 Lubaw-
skim 
8. Partnerzy społeczni projektu: 

� Rada Sołecka wsi Rakowice 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowicach 
� Ludowy Zespół Sportowy w Łążku 

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

Rakowice. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i życiowych, wzrost samoorganizacji spo-

łeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana świadomości społecznej dotyczącej ak-
tywności lokalnej. 

� Grupa odbiorców: dzieci, młodzież w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, długotrwale 
bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ oraz osoby zatrudnione i 
zagrożone 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 Podróżników 80 h (VI 2009 – III 2010), 
� Warsztaty wizażu 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 30.04.2010 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 wizażu (1), 
� Wykonanie graffiti na obiektach we wsi (1). 

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

 
10.6. PROJEKT „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: 48.917,39 zł w tym w 2010 r. wydatkowano kwotę 10.973,70 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 Lubaw-
skim 
8. Partnerzy społeczni projektu: 

� Rada Sołecka w Sampławie 
� Zespół Szkół w Sampławie 
� Parafia Rzymsko-Katolicka w Sampławie 
� Ludowe Zespoły Sportowe w Łążku 
� Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 

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

Sampława. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i życiowych, wzrost samoorganizacji spo-

łeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana świadomości społecznej dotyczącej ak-
tywności lokalnej. 

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

� 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 Podróżników 70 h (VI 2009 – III 2010), 
� Warsztaty kickboxingu 70 h (VI 2009 – III 2010), 
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� 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 30.04.2010 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 do-
dana 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 montażu placu zabaw dla dzieci(1), 
� Dyskoteka karnawałowa dla młodzieży gimnazjalnej (1), 

4) Rezultaty miękkie: 
� Wzrost zdolności motywacyjnych uczestników, 
� Wzrost umiejętności społecznych i życiowych, 
� 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. 
 
 
10.7. PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA W RO ŻENTALU” 
 
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 Rożentalu” 
4. Wartość projektu: 49.215,29 zł w tym w 2010r. wydatkowano kwotę 8.883,93 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 Lubaw-
skim 
8. Partnerzy społeczni projektu: 

� Szkoła Podstawowa w Rożentalu 
� Rada Sołecka wsi Rożental 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Rożentalu 
� Parafia Rzymsko-katolicka w Rożentalu 
� Ludowy Zespół Sportowy w Rożentalu 

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

Rożental. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i życiowych, wzrost 

samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana świadomości społecznej 
dotyczącej aktywności lokalnej. 
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� Grupa odbiorców: dzieci, młodzież w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, długotrwale 
bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ oraz osoby zatrudnione i 
zagrożone 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 Podróżników 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 Rożenta-
la 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 30.04.2010 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 Rożentala (1), 
� Wykonanie graffiti na obiektach we wsi (1). 

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

 
10.8. PROJEKT „SPOSÓB NA NUDĘ” 
 
1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2. Priorytet:  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji  
3. Tytuł projektu: „Sposób na nudę” 
4. Wartość projektu: 48.869,20 zł  
5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.05.2010r.  – 30.09.2010r. 
7.Partner projektu:  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubaw-
skim. 
8. Partnerzy społeczni projektu: 

� Rada Sołecka wsi Omule, 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Omulu, 
� Ludowy Zespół Sportowy w Omulu.  

9. Opis projektu:  
� Cel główny: zwiększenie aktywności i integracji społecznej 70 mieszkańców wsi Omule. 
� Cele szczegółowe: wzrost umiejętności społecznych i życiowych, wzrost samoorganizacji spo-

łeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, zmiana świadomości społecznej dotyczącej ak-
tywności lokalnej. 
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� Grupa odbiorców: młodzież w wieku 15-25 lat, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, korzystają-
ce ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+ oraz osoby zatrudnione i zagrożone wyklucze-
niem społecznym. 

� Formy wsparcia: 
� Warsztaty rękodzieła artystycznego 40 h (V-IX 2010), 
� Warsztaty aktywności lokalnej 15 h (VI 2010), 
� Warsztaty sportowe 80 h (V-IX 2010), 
� Zajęcia animacyjne 320 h  (VI-IX 2010), 
� Warsztaty graffiti 40 h (VII 2010), 
� Warsztaty garncarskie 30 h (VIII 2010), 
� Warsztaty aktywizacji zawodowej 10 h (VIII-IX 2010), 
� Wyjazd integracyjny do Teatru Muzycznego w Gdyni (VI 2010), 
� Impreza integracyjna ,,Piknik Integracyjny” (VI 2010), 
� Impreza integracyjna ,,Festyn Integracyjny” (IX 2010), 

� Efekty: 
Działania podejmowane w projekcie miały na celu wsparcie i uruchomienie wśród społeczności 
Omula 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 70 

osób (stan na dzień 30.09.2010 r.), 
2. Liczba osób, które nabyły wiedzę na temat aktywności lokalnej – 10 osób, 

� Liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych: 7  
� Wystawa prac artystycznych (1), 
� Utworzenie boiska do siatkówki plażowej (1), 
� Wykonanie graffiti na obiektach we wsi (1). 
� Zorganizowanie turnieju tenisa stołowego (1), 
� Zorganizowanie turnieju siatkówki plażowej (1), 
� Kształtowanie przestrzeni publiczne j– zagospodarowanie  terenu wokół placu zabaw i  
     świetlicy wiejskiej (1) 
� Powstało 1 partnerstwo lokalnych podmiotów na rzecz rozwiązywania problemów wsi, na 
bazie umowy partnerstwa, która została podpisana w ramach realizacji partnerstwa. 

3. Rezultaty miękkie: 
� Wzrost zdolności motywacyjnych uczestników, 
� Wzrost rozwoju zainteresowań, 
� Wzrost umiejętności społecznych i życiowych, 
� Wzrost samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz oddolnych inicjatyw, 
� Zmiana świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. 

 
10.9. PROJEKT „JESIEŃ ŻYCIA – CZAS SENIORA” 
 
1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2. Priorytet : VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 

integracji 
3. Tytuł projektu:  „Jesień życia – czas seniora” 
4. Wartość projektu:  49.129,71 zł 
5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu : 01.06.2010r. – 31.12.2010r. 
7. Partner projektu:  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubaw-

skim. 
8. Partnerzy społeczni projektu: 

� Rada Sołecka wsi Złotowo, 
� Rada Sołecka wsi Rakowice, 
� Rada Sołecka wsi Byszwałd, 
� Rada Sołecka wsi Prątnica, 
� Zespół Szkół w Prątnicy, 
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� Szkoła Podstawowa w Złotowie, 
� Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie. 

 
9. Opis projektu: 

� Cel główny: aktywizacja i integracja społeczna 80 osób 50+ mieszkańców obszarów wiej-
skich w środowisku lokalnym. 

� Cele szczegółowe: wzmocnienie samooceny uczestników, zmiana mentalności z biernej na 
aktywną, zmiana świadomości społecznej w postrzeganiu osób powyżej 50 roku życia. 

� Grupa odbiorców: Mieszkańcy Gminy Lubawa, wiek 50+(wiek aktywności zawodowej) 
w szczególności: 

� Osoby bezrobotne 
� Osoby niepełnosprawne 
� Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

� Formy wsparcia: 
� Warsztaty rękodzieła artystycznego – 12 h / I grupę ( VII-XII 2010) 
� Warsztaty kulinarne – 12 h / I grupę (VIII-XII 2010) 
� Warsztaty muzyczne – 12 h /  I grupę (VII-XII) 
� Reintegracja społeczna - zajęcia z psychologiem – 12h / I grupę(VII-XII 2010) 
� Spotkania integracyjne - Biesiada Seniora IX 2010., Międzynarodowy Dzień Seniora 

X 2010., Andrzejki XI 2010r., Wigilia (XII 2010) 
�  Warsztaty komputerowe- 16 h / I grupę (VII-VIII 2010) 
� Wyjazd integracyjny do Świętej Lipki i Gierłoży (VIII 2010) 
� Wyjazd integracyjny do Teatru w Toruniu – IX 2010r. (dla 80 BO), 
� Wizyta studyjna – Wioski Tematyczne, Wierzno Wielkie, Jędrychowo (XII 2010 

� Efekty: 
Projekt przyczynił się do wzrostu pewności siebie wśród uczestników, co pozwoliło osiągnąć 
im większą motywację w podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej. Efektem te-
go jest powstanie klubów seniora w Złotowie, Rakowicach oraz Byszwałdzie, które oprócz 
spotkań integracyjnych, będą organizować szereg imprez okolicznościowych. 
 

1.  Rezultaty twarde: 
� 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystało ze wsparcia w projekcie, 
� Liczba spotkań integracyjnych (4) 
� Wyjazdów integracyjnych (2) 
� Dodatkowa Wizyta Studyjna– Wioski Tematyczne –Wierzno Wielkie, Jędrychowo (1) 
� Powstało jedno partnerstwo lokalne (projektowe) działające na rzecz osób powyżej 50 

roku życia, 
� Utworzono Kluby Seniora w miejscowościach: Byszwałd, Złotowo, Rakowice (3) 

2. Rezultaty miękkie: 

� 80 BO poprawiło umiejętności komunikacyjne, 
� 55 BO nabyło umiejętności posługiwania się komputerem, 
� U 80 BO nastąpił wzrost radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
� U 80 BO nastąpiła wzrost rozwoju zainteresowań, 
� Podniosła się świadomość 80 BO projektu w zakresie korzyści płynących z uczest-

nictwa w życiu społecznym i inicjatywach lokalnych, 
� Nastąpiła zmiana z postawy biernej na aktywną, 
� Projekt przyczynił się do podniesienia motywacji 80 BO do samoorganizacji i wspól-

nego spędzania czasu  wolnego. 
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11. WSPÓŁPRACA  
 

Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami, instytu-
cjami i organizacjami pozarządowymi. Wśród najważniejszych podmiotów, z którymi prowadzona jest 
regularna współpraca należą w szczególności:  

 
� szkoły,  
� policja,  
� sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich),  
� gminna komisja rozwiązywania problemów społecznych,  
� rady sołeckie,  
� ochotnicze straże pożarne,  
� 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 Żywności w Olsztynie,  
� Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,  
� Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie,  
� Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 
� Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”. 

 
W celu upowszechniania informacji oraz prowadzonej działalności Ośrodek współpracował także z 

środkami masowego przekazu. W prasie, biuletynie informacyjnym gminy, na stronie internetowej 
Ośrodka oraz portalach internetowych ukazywały się informacje dotyczące możliwości korzystania z 
różnych form pomocy, artykuły dotyczące realizowanych zadań oraz uruchamianych inicjatyw i przed-
sięwzięć. 

Ośrodek współpracował z: 
 

a) lokalną prasą 
� Kurier Regionu Iławskiego,  
� Głos Lubawski,  
� Echo Iławy. 
 

b) portalami internetowymi 
� www.e-lubawa.pl, 
� www.lubawamojemiasto.pl, 
� www.ngo.pl, 
� www.lubawa.wm.pl, 
� www.lubawa.tv, 
� www.powiatilawski.pl, 
� www.net-kurier.pl. 

 
c) portalami społecznościowymi, gdzie założono profile ośrodka 

� www.facebook.com, 
� www.nk.pl, 
� www.twitter.com, 
� www.blip.pl, 
� www.youtube.com. 
 



40 
 

Ośrodek prowadził także własny wortal internetowy www.gopslubawa.pl, na którym zamieszczano 
wiadomości i informacje dotyczące prowadzonej działalności placówki,  a także videorelacje z różnych 
wydarzeń, przedsięwzięć, spotkań oraz uroczystości w gminie Lubawa.  

Ośrodek realizował kampanię społeczną „mali obywatele”, której celem było upowszechnienie al-
ternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie świadomości rodziców na temat edukacji 
dzieci w wieku 3- 5 lat. W ramach przedsięwzięcia publikowano na różnych portalach oraz lokalnej pra-
sie artykuły, wywiady z wychowawcami grup zabawowych, rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, 
specjalistami (psycholog, logopeda), dyrektorami szkół, sołtysami wsi oraz przedstawicielem Fundacji 
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, która objęła patronat nad kampanią. W trakcie kampanii 
odbywały się również spotkania rekrutacyjno-informacyjne do grup zabawowych. 
 

 
12.WNIOSKI 

 
 Rok 2011 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań wynika-
jących z ustaw oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecz-
nych, które są niezbędne, żeby 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) wdrażaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. W 

roku 2011 będzie realizowany projekt systemowy „Aktywna rodzina” – IV edycja; 
3) tworzenie i wdrażanie programów osłonowych służących realizacji zadań pomocy społecznej adre-

sowanych do konkretnych grup podopiecznych;  
4) wdrażanie Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011 – 2015; 
5) wdrażanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016; 
6) wdrażanie programu „Centrum Wolontariatu”; 
7) podejmowanie działań na rzecz zmiany postaw klientów, zwiększania ich aktywności i współuczest-

niczenia w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji życiowych;  
8) prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi klienta oraz 

prawidłowej realizacji zadań, obejmującej m.in. wzmocnienie kadrowe, szkolenie pracowników i 
podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry; 

9) wdrażanie nowego modelu Ośrodka Pomocy Społecznej związanego z: 
a) profesjonalizacją pracy socjalnej; 
b) podnoszeniem jakości usług kierowanych do różnych grup społecznych we współpracy z partne-

rami publicznymi i niepublicznymi; 
c) dostosowywaniem oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych  z za-

stosowaniem innowacyjnych metod, techniki i narzędzi; 
d) zwiększeniem współpracy z innymi podmiotami na poziomie lokalnym; 
e) intensyfikacją współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
f) monitorowaniem funkcjonowania jednostki;  
g) dokonywaniem ewaluacji pracy jednostki;  

10) udział Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów 
usług pomocy i integracji społecznej” (zadanie 3 Działania w zakresie wdrażania standardów pracy 
socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w zakresie: animacji, mediacji, lokalnej po-
lityki społecznej) realizowanym przez Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie współfinanso-
wanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

 
 


