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1. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA 
 

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, z późn. zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje 
zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału na następujący 
typ zadań: 

a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 
b) zadania własne gminy, 
c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

 
� 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, z późn. zm.), 
 

� świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone  
z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. 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, 

 
� 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, z późn. 
zm.). Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lubawa 
Nr 160/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka do 
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do 
wydawania w tych sprawach decyzji, 

 
� przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). 
Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016, zgodnie z uchwałą Nr III/18/10 Rady Gminy 
Lubawa z dnia 30 grudnia 2010 r., 

 
� profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu należących do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn zm.). Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z 
uchwałą Nr III/16/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010 r., 

 
� przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca2005 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 III/17/10 Rady 
Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010 r., 

 
� inne zadania na podstawie uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień. 
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2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA 
 

W 2011 roku Ośrodek funkcjonował w następującej strukturze organizacyjnej: 
 
 

Tabela 1.  Podstawowa struktura organizacyjna jednostki 
Nr Nazwa komórki 

organizacyjnej 
Wykaz stanowisk  
i innych komórek 

Wymiar zatrudnienia 

1. Kierownictwo 
Kierownik 1 
Zastępca kierownika 1 
Główny księgowy 1 

 3 

2. Dział Pomocy Środowiskowej 

Specjalista pracy socjalnej 2 
Pracownik socjalny 4 
Podinspektor 1 
Pomoc administracyjna 1 
Młodszy opiekun 13,75 

 21,75 

3. Dział Świadczeń Społecznych 
Inspektor – Koordynator działu 1 
Podinspektor 1 
Pomoc administracyjna 1 

 3 

4. Dział Finansowo-Księgowy 
Inspektor 1 
Podinspektor 3 

 4 

5. Dział Organizacyjny 
Podinspektor 3 
Kierowca samochodu osobowego 1 

 4 

6. 

Dział Programów i Projektów 
Podinspektor – Koordynator działu 1 
Pracownik socjalny 2 

Grupy zabawowe Wychowawca / Młodszy wychowawca 7,5 
Świetlice Środowiskowe Wychowawca / Młodszy wychowawca 4,0 

Świetlice Socjoterapeutyczne Wychowawca / Młodszy wychowawca 2,5 
Centrum Aktywności Lokalnej Wychowawca / Młodszy wychowawca 1,0 

 18 
Łącznie Liczba osób zatrudnionych - 65 53,75 

*stan na dzień 31.12.2011 r. 
 
 

Podstawowa struktura zatrudnienia w Ośrodku w 2011 roku spowodowana była m. in. 
koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych zadań oraz prawidłowym wdrożeniem 
programów, projektów, inicjatyw i przedsięwzięć. 
 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowego realizowania zadań, pracownicy 
jednostki byli objęci systemem szkoleń. 

 
W 2011 roku 31 pracowników wzięło udział w 48 szkoleniach, m. in. z zakresu: rachunkowości  

i gospodarki finansowej; najnowszych zmian w prawie pracy, płacach i ZFŚS; metod tworzenia  
i wdrażania projektów POKL; procedur kontroli zarządczej; instrukcji kancelaryjnej  
i przechowywania dokumentów niejawnych; zarządzania systemem baz danych; prawa zamówień 
publicznych; zasad stosowania KPA; bieżących problemów z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego; nowelizacji ustawy o pomocy społecznej; metod pracy z klientem zagrożonym 
wykluczeniem społecznym; strategii rozwiązywania problemów społecznych; przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie; wolontariatu.  

 
Ponadto w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych: 3 pracowników (2 specjalistów pracy 

socjalnej i 1 pracownik socjalny) ukończyło studia na kierunku pedagogika – specjalność Praca 
Socjalna (studia finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), 2 pracowników 
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(zastępca kierownika i podinspektor) ukończyło studia podyplomowe – Organizacja Pomocy 
Społecznej (studia finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). 

 
W Ośrodku organizowane były także staże dla bezrobotnych – w trakcie roku  w jednostce staż 

odbyło 8 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 
Świetlica Środowiskowa w Prątnicy zajęcia teatralne 

03.01.11 r. – 31.03.11 r. 

01.04.11 r. – 30.06.11 r. 

01.09.11 r. – 31.12.11 r. 

2. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 
zajęcia teatralne 11.04.11 r. – 31.12.11 r. 

zajęcia 
multimedialne 

11.04.11 r. – 31.12.11 r. 

3. Grupa Zabawowa w Szczepankowie wychowawca 01.02.11 r. – 28.02.11 r. 

4. Letnia Grupa Zabawowa w Targowisku Dolnym wychowawca 03.01.11 r. – 31.01.11 r. 

5. Letnia Grupa Zabawowa w Omulu wychowawca 01.07.11 r. – 31.08.11 r. 

6. Wakacyjna Świetlica w Gutowie wychowawca 01.07.11 r. – 31.08.11 r. 

7. Wakacyjna Świetlica w Omulu wychowawca 01.07.11 r. – 31.08.11 r. 

8. 
 

Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 

warsztaty graffiti 01.07.11 r. – 31.08.11 r. 

Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 

Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 

Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 

Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 

Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lp. Stanowisko Liczba 
osób 

Miejsce Okres 

1. pracownik 
administracyjny 3 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 02.11.10 r. - 31.10.11 r. 

2. pracownik 
socjalny 1 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 02.11.10 r. - 31.03.11 r. 

3. wychowawca 2 
Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 02.11.10 r. - 31.10.11 r. 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 02.11.10 r. - 30.09.11 r. 

4. animator kultury 1 Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie 02.11.10 r.- 31.08.11 r. 

5. robotnik 
gospodarczy 

1 Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 01.10.10 r. - 31.03.11 r. 

Ogółem 8   
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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 03.01.11 – 31.12.11 r. 

poradnictwa prawne 03.01.11 – 31.12.11 r. 

poradnictwo rodzinne 03.01.11 – 31.12.11 r. 

2. 
Grupy Zabawowe, 

Świetlice Środowiskowe,  
Świetlice Socjoterapeutyczne  

konsultacje merytoryczne dla 
wychowawców Grup Zabawowych 

03.01.11 – 31.03.11 r. 

01.04.11 – 30.06.11 r. 
konsultacje merytoryczne dla 

wychowawców Grup Zabawowych, 
Świetlic Środowiskowych,  

Świetlic Socjoterapeutycznych 

01.09.11 – 31.12.11 r. 

3. Grupy Zabawowe zajęcia logopedyczne 
03.01.11 r. – 30.06.11 r. 
05.09.11 r. – 31.12.11 r. 

 
 

Tabela 5.  Wykaz kadry w ramach umów-zlecenie –  zadanie „Targowisko się nie nudzi” 

Lp. Stanowisko/Rodzaj zajęć 
Liczba 
osób 

Okres zawarcia 
umowy 

1. Warsztaty socjoterapeutyczne 1 27.09.11 r. – 30.12.11 r. 

2. Poradnictwo psychologiczne 1 27.09.11 r. – 30.12.11 r. 

3. Warsztaty animacyjne 1 27.09.11 r. - 30.12.11 r. 
 

 
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 04.03.11 r. - 31.12.11 r. 

2. Świadczenie usług w zakresie  
„Asystenta rodzinnego” 4 01.06.11 r. - 30.11.11 r. 

3. Świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie 
„Warsztatów wolontarystycznych” 1 18.05.11 r. - 31.07.11 r. 

4. Świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie 
„Warsztatów animacyjnych-graffiti” 

1 23.05.11 r. - 30.06.11 r. 

 
 
3. REALIZACJA BUDŻETU 
 

Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 8.492.316,96 zł,  
w tym dotacja 6.039.499,59 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 realizacj ę zadań w 2011 roku   
Zadania  Kwota 

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społe cznej  121.806,- 
    w tym płatność ze środków europejskich 
    w tym dotacja celowa z budżetu krajowego 

115.682,- 
6.124,- 

Dział 852 Pomoc społeczna  8.259.043,- 
Zadania własne gminy: 
    w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 
    w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami  
    adm. rządowej 
    w tym z dotacji celowej z powiatu 

2.341.349,- 
749.364,- 

84.200,- 
 

10.785,- 
Zadania zlecone 5.073.345,- 
Dział 851 Ochro na zdrowia  111.468,- 

RAZEM 8.492.317,- 
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Tabela 8.  Wydatki w układzie zadaniowym w 2011 roku  
 

Wyszczególnienie 
 

Kwota 

Zadania własne 
Dodatki mieszkaniowe  54.921,- 
Domy Pomocy Społecznej  49.880,- 
Zasiłki i pomoc w naturze  
    w tym dotacja  

407.383,- 
310.634,- 

Usługi opiekuńcze  392.760,- 
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
    w tym dotacja  

380.467,- 
280.467,- 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
    w tym dotacja  

1.153.710,- 
148.242,- 

Grupy Zabawowe (Alternatywne formy edukacji przedszkolnej) 338.906,- 
Świetlice Środowiskowe, Socjoterapeutyczne 
    w tym dotacja 

246.852,- 
50.785,- 

Projekt konkursowy „Przez aktywność do sukcesu” 
    w tym dotacja 

45.212,- 
44.200,- 

Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej 5.354,- 
Kluby Seniora 11.912,- 
Centrum Aktywności Lokalnej 36.210,- 
Inne wydatki (obsługa programu PEAD, spotkanie wigilijno-opłatkowe, Dzień Seniora, 
działania o charakterze środowiskowym-wkład własny POKL) 

 
26.949,- 

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych  22.656,- 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
    w tym dotacja 

12.526,- 
10.021,- 

Zadania zlecone  
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 5.023.993,- 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.552,- 
Zasiłki celowe klęski żywiołowe lub ekolog. 10.000,- 
Rządowy Program wspierania osób pobierających świadcz. pielęgnacyjne 32.800,- 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  108.428,- 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  3.040,- 
Projekt systemowy 7.1.1 „Aktywna rodzina”  
    w tym dofinansowanie z EFS 
    w tym środki własne (zasiłki celowe oraz działania o charakterze środowiskowym) 

136.096,- 
121.806,- 
14.290,- 

 

RAZEM 
 

8.492.317,- 

 
 
 

Tabela 9. Projekty konkursowe realizowane w 2011 roku 
 

Wyszczególnienie 
 

Kwota 

Projekty konkursowe  w ramach programów Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej 
- „Przez aktywność do sukcesu” 
   w tym dotacja 
- „Targowisko się nie nudzi” 
   w tym dotacja 

 
99.512,- 
49.262,- 
44.200,- 

54.300,- 
40.000,- 
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4. REALIZACJA ZADAŃ 
 

4.1. POMOC SPOŁECZNA 
 

System pomocy społecznej objął wsparciem 392 rodziny, w których przebywało 1.310 osób. 
Gminę Lubawa według stanu na dzień 31.12.2011 r. (dane Urzędu Gminy Lubawa) zamieszkiwało 
10.875 osób. Z dokonanej analizy wynika, że 12,0% ogółu mieszkańców gminy zostało objętych 
pomocą. 
 

Tabela 10.  Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną  
Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

Pomoc ogółem  392 1.310 
Pomoc w ramach zadań własnych  388 1.306 
Pomoc w ramach zadań zleconych   4 4 
Praca socjalna ogółem  
w tym: wyłącznie praca socjalna  

523 
135 

1.585 
279 

 
 

W 2011 roku głównym powodem przyznawania świadczeń była niepełnosprawność (161 
rodzin). Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy społecznej były: potrzeba 
ochrony macierzyństwa (154 rodziny, w tym 79 rodzin wielodzietnych), bezrobocie (149 rodzin) oraz 
długotrwała lub ciężka choroba (128 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
(62 rodziny, w tym 46 rodzin niepełnych i 24 rodziny wielodzietne). Inne powody występują  
w pojedynczych przypadkach.  
 

Tabela 11 przedstawia strukturę powodów przyznawania pomocy społecznej, które określone są  
w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, 
wobec tego nie sumują się.  
 

Tabela 11.  Powody przyznania pomocy  
 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
 

Liczba rodzin 
 

Liczba osób 
 (ogółem) w rodzinach 

0 1 2 

ubóstwo 1 197 733 

sieroctwo 2 0 0 

bezdomność 3 3 3 

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 154 786 
w tym: 
wielodzietność 
 

5 79 501 

bezrobocie 6 149 542 

niepełnosprawność 7 161 502 

długotrwała lub ciężka choroba 8 128 333 
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych             
i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 9 62 274 

w  tym: 
               rodziny niepełne 10 46 164 

               rodziny wielodzietne    11 24 160 

przemoc w rodzinie 12 1 5 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 13 0 0 

alkoholizm 14 7 14 

narkomania 15 1 1 
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Powód trudnej sytuacji życiowej 

 
Liczba rodzin 

 
Liczba osób 

 (ogółem) w rodzinach 

0 1 2 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 16 4 4 

brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze 17 0 0 

trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 18 0 0 

zdarzenie losowe 19 1 7 

sytuacja kryzysowa 20 0 0 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 21 4 4 

 
 

Tabela 12.  Typy rodzin objętych pomocą społeczną  
WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba rodzin Liczba osób 

 (ogółem)  w rodzinach 

0 1  2 

RODZINY OGÓŁEM (wiersze 2+3+4+5+6+7) 1 527  1589 

 o liczbie osób w 
rodzinie 

1 2 163 
 

 163 

  2 3 98  196 

  3 4 63  189 

  4 5 82  328 

  5 6 56  280 

  6 i więcej 7 65  433 
w tym (z wiersza 1): 
rodziny z dziećmi ogółem (wiersze 9+10+11+12+13+14+15) 

8 
 

268  1.230 

 o liczbie dzieci 1 9 73  227 

  2 10 91  372 

  3 11 57  297 

  4 12 26  167 

  5 13 11  77 

  6 14 6  48 

  7 i więcej 15 4  42 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersze 17+18+19+20) 16 46  162 

 o liczbie dzieci 1 17 17  42 

  2 18 16  51 

  3 19 9  43 

  4 i więcej 20 4  26 
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 
(wiersze 22+23+24+25) 21 100  197 

 o liczbie osób 1 22 47  47 

  2 23 29  58 

  3 24 14  42 

  4 i więcej 25 10  50 
 
 

W 2011 roku do Ośrodka wpłynęło 1.339 wniosków o udzielenie pomocy.                  
W sprawozdawczym okresie wydano 2.086 decyzji administracyjnych, w tym 50 decyzji 
odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1.379 wywiadów 
środowiskowych, sporządzili 4 Niebieskie Karty w środowiskach dotkniętych przemocą oraz udzielili 
wsparcia w formie pracy socjalnej osobom nie będącym w systemie pomocy społecznej w ilości 135. 
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Tabela 13.  Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2011 roku  

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

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

2.086 

1.1. decyzje przyznające 1.900 

1.2. decyzje odmowne 50 

1.3. inne 136 

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

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 1 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego --- 

2.3. 
uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących 
sprawę do ponownego rozpatrzenia 1 

 
4.1.1. 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 wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej 
społeczności. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych np.  
z motywowaniem do podjęcia zatrudnienia czy przywrócenia stabilizacji życiowej. W 2011 roku pracą 
socjalną objęte zostały 523 rodziny (1.585 osób w rodzinie), w tym wyłącznie pracą socjalną 135 
rodzin (279 osób w rodzinie).  

 
W środowiskach praca socjalna była świadczona m. in. w zakresie wspierania w uzyskaniu 

pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji (pomoc w wypełnianiu wniosków, 
informowanie o różnych uprawnieniach, pomoc w ustaleniu niepełnosprawności, kontakt telefoniczny), 
poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego.  
 

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 2011 roku pracownicy socjalni zawarli 32 kontrakty socjalne, 
które dotyczyły skierowania do Klubu Integracji Społecznej (22 kontrakty w ramach projektu 
systemowego „Aktywna rodzina”, 10 kontraktów w ramach projektu „Przez aktywność do sukcesu”). 
Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu i poprawie własnej 
sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczności 
działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów. 
 

4.1.2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

W ubiegłym roku poniesiono odpłatność za pobyt 3 osób w DPS. Poniesiono wydatki w wys. 
49.880,- zł. Pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej  
w granicach 2.552,00 – 2.636,00 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 
1.993,53 do 2.084,32 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie 
odpłatności mieszkańców). Ponadto 1 osoba oczekuje na umieszczenie w domu pomocy społecznej 
(internowana na podstawie prawomocnego postanowienia sądu w zakładzie psychiatrycznym).  
 

4.1.3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY 
POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
W 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 12.526,- zł na składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, w tym z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłek 
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stały (34 osoby, 373 świadczenia) w wysokości 11.964,- zł oraz składki zdrowotne odprowadzone za 
dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (1 dziecko, 12 świadczeń) w wysokości 562,- zł.  
 
Zasiłek stały otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, 
jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w ustawie.  
 

4.1.4. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 
 
Zadania własne 
Na realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 639.876,- zł, w tym z dotacji 469.849,- zł. Pomocą 
objęto środowiska w następujących formach:  

� zasiłek celowy i w naturze (zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny, zasiłek celowy na zakup 
posiłku lub żywności) – 289 rodzin na kwotę 264.692,- zł. 

� zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego  
– 1 rodzina na kwotę 500,- zł. 

� zasiłek stały - 38 rodzin na kwotę 141.160,- zł, w tym:  
- 29 osób samotnie gospodarujących na kwotę 117.336,- zł  
- 9 pozostających w rodzinie na kwotę 23.824,- zł.  

� zasiłek okresowy – 124 rodziny na kwotę 210.553,- zł, w tym z powodu:   
a) bezrobocia – 78 rodzin na kwotę 109.284,- zł;  
b) długotrwałej choroby – 3 rodziny na kwotę 1.217,- zł;  
c) niepełnosprawność – 27 rodzin na kwotę 46.500,- zł; 
d) inne powody – 17 rodzin na kwotę 53.552,- zł. 

� udzielenie schronienia – 3 rodziny na kwotę 6.460,- zł; 
Inne wydatki:  

a) organizacja spotkania wigilijnego na kwotę  4.973,93 zł; 
b) dofinansowanie organizacji Dnia Seniora na kwotę 1.124,- zł; 
c) koszty obsługi programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 

PEAD” w wysokości 10.413,- zł. 
 
Zadania zlecone 

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 10.000,- zł, w tym z dotacji 10.000,- zł. 
Pomocą objęto 4 rodziny w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną – w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przymrozkami 
wiosennymi w drzewach lub krzewach owocowych. 
 

4.1.5. USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 30 osób, udzielono 27.302 świadczenia  
(1 godzina usług), których koszt stanowił kwotę 392.760,- zł. Pełen koszt 1 godziny usługi wynosił 
12,50 zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy  
za świadczone usługi mieszkańcy dokonali wpłat na kwotę 39.486,- zł. 
 

W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudnionych jest 19 młodszych opiekunów  
w wymiarze 13,75 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego).  
 

4.1.6. PROGRAM WIELOLETNI „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 
 

Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 380.467,- zł. W ramach programu 
pomocą objęto 959 osób, w tym dzieci do lat 7 – 173 osoby; uczniowie do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej – 412 osób, pozostałe osoby - 407. Pomoc została udzielona w następujących 
formach: posiłek – 406 osób; zasiłek celowy – 778 osób; świadczenia rzeczowe – 154 osoby. Pomocą 
w formie posiłku (zgodnie z art. 6a ustawy – ze wskazania dyrektorów szkół) dla dzieci znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy objęto 70 uczniów (5.623 
świadczenia) na kwotę 15.047,- zł. Struktura środków finansowych na realizację programu była 
następująca: dotacja celowa z budżetu państwa – 280.467,- zł oraz środki własne – 100.000,- zł.  
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4.2. DODATKI MIESZKANIOWE 
 
Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). W 2011 roku wypłacono łącznie 252 
świadczenie na kwotę  54.920,59 zł. Pomocą objęto 29 rodzin, w których przebywały 132 osoby. 
Złożono 41 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 41 decyzji administracyjnych w 
tym zakresie. Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem zostały przedstawione w tabelach 14-15. 
 

Tabela 14.  Wydatki na realizację dodatków mieszkaniowych 
Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. Dodatki mieszkaniowe, w tym: 54.920,59 252 

1.1. tworzących mieszkaniowy zasób gminy 9.642,31 43 

1.2. spółdzielczych 31.652,75 157 

1.3. innych 13.625,53 52 

 
 

Tabela 15. Ilość wydanych decyzji administracyjnych 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawie przyznania dodatku 
mieszkaniowego, w tym: 41 

1.1. decyzje przyznające 38 

1.2. decyzje odmowne 3 

 
 

4.3. ŚWIADCZENIA RODZINNE 
 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w roku 2011 
wypłacono kwotę 4.579 888,- zł.  
 

Świadczenia rodzinne pobierało w 2011 roku 1.119 rodzin, wydano 1.512 decyzji 
administracyjnych w tym zakresie. Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania 
przedstawiają tabele 16-19. 
 

 

Tabela 16.  Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych 
Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. Zasiłki rodzinne 1.582.532 18.318 
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 1.059.238 10.732 

2.1. urodzenia dziecka 61.000 61 

2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 189.468 490 

2.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych  0 0 

2.4. samotnego wychowywania dziecka 93.540 522 
2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 88.840 1.153 

2.5.1. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 
roku życia 10.200 170 
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2.5.2. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
powyżej 5 roku życia 78.640 983 

2.6. rozpoczęcia roku szkolnego 117.900 1.179 
2.7. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: 139.050 2.709 

2.7.1. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem  w 
miejscowości, w której znajduje się szkoła 8.100 90 

2.7.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła 130.950 2.619 

2.8 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 369.440 4.618 
3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w. 2) 2.641.770 29.050 
4. Zasiłki pielęgnacyjne 835.839 5.463 
5. Świadczenia pielęgnacyjne 975.279 1.906 
6. Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w. 5) 1.811.118 7369 
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 127.000 127 
8. Razem  (w.3 + w.6 + w.7) 4.579.888 36.546 

 
W 2011 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych, w wyniku których odzyskał świadczenia nienależnie pobrane na 
łączną kwotę 12.946, - zł, z czego: 

� kwota w wysokości 4.779,- zł  pomniejszyła należną dotację, gdyż dotyczyła nienależnie 
pobranych świadczeń w 2011 roku; 

� kwota w wysokości 8.167,- 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 17.  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 68.469 522 
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.552 140 
3. Razem 75.021  

 

 

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

1. 
Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 
rodzinnych wydanych przez organ właściwy, w tym: 1.512 

1.1. decyzje przyznające 1.374 
1.2. decyzje odmowne 85 
1.3. decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 48 

1.4. decyzje w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych 5 

2. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, w tym 10 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 8 
2.2. zmieniających decyzję organu właściwego 1 

2.3. 
uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do 
ponownego rozpatrzenia 1 
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Tabela 19. Informacje statystyczne 

Lp. Wyszczególnienie 
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VII
I 

IX X XI XII 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- 

1. 
Liczba rodzin 
pobierających 
świadczenia rodzinne 

1.047 1.060 1.074 1.076 1.088 1093 1.111 1.113 1.119 1.118 1.041 1.071 

2. 
Liczba rodzin 
pobierających zasiłek 
rodzinny, w tym: 

668 673 669 664 666 665 669 672 666 663 578 600 

2.1 na 1 dziecko 177 179 179 174 172 169 174 177 190 192 162 168 

2.2 na 2 dzieci 248 249 245 246 247 249 250 250 246 241 206 215 

2.3 na 3 dzieci 147 150 152 150 152 152 150 151 144 144 131 132 

2.4 na 4 i więcej dzieci 96 95 93 94 95 95 95 94 86 86 79 85 

 
 

4.4. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.) w roku 2011 wypłacono 820 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 229.697,- zł. Szczegółowe kwestie związane z tym 
zadaniem przedstawione zostały w tabelach 20-22.  
 

 
Tabela 20.  Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 229.697 820 

Razem 229.697 820 
 
 

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

1. 
Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wydanych przez organ właściwy, w tym: 121 

1.1. decyzje przyznające 67 
1.2. decyzje odmowne 2 

1.3. decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

4 
 

1.4. Decyzje w sprawie ustalenia dłużnikom należności do zwrotu 46 
1.5. Decyzje w sprawie rozłożenia na raty należności dłużnikom alimentacyjnym  1 
1.6. Decyzje w sprawie odmowy umorzenia dłużnikom należności 1 

2. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, w tym 1 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 1 
2.2. zmieniających decyzję organu właściwego --- 

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

 
 

W 2011 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie 
pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał świadczenia nienależnie 
pobrane na łączną kwotę 2.231, - zł. Powyższa kwota została zwrócona do budżetu państwa, gdyż 
dotyczyła nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. 
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Tabela 22.  Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Wyszczególnienie 
Miesiąc 

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

Liczba rodzin pobierających 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

39 39 38 39 40 41 41 41 40 
 

36 
 

42 43 

 
W 2011 roku Ośrodek prowadził postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Na dzień 

31.12.2011 r. na terenie Gminy Lubawa zamieszkiwało 25 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 Lubawa i budżetu państwa na dzień 31.12.2011 r.  
posiadało:  

� z tytułu zaliczek alimentacyjnych 31 dłużników alimentacyjnych, w tym dla 23 dłużników 
organem właściwym była inna gmina;  

�  z  tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 44 dłużników alimentacyjnych, w tym dla 
30 dłużników organem właściwym była inna gmina. 

 
Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy wg stanu na dzień 
31.12.2011 r. stanowiło kwotę: 

� z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 298.398,- zł, 
� z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 528.450,- zł, 
� z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 96.589,- zł. 

 
W 2011 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej komornik sądowy wyegzekwował kwotę w wysokości 

13.361,- zł. Natomiast w wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych, z tytułu funduszu 
alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości 72.671,- zł  (z odzyskanej kwoty: 47.135, - zł 
przekazano na dochody budżetu państwa; 12.423,- zł. przekazano na dochody własne gminy 
dłużnika (do innej gminy); 13.113,- zł własne gminy.  

Ponadto dochód własny gminy stanowiła kwota 6.286,- zł przekazana przez inne gminy. 
Ogółem dochód własny gminy stanowi kwota 25.184,- zł. 
 
 

4.5. RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA 
PIELĘGNACYJNE 
 
W 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizował Rządowy Program 

Wspierania Osób Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 4 października 2011 r.  (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1262). 
W ramach tego zadania wypłacono 328 świadczeń na kwotę 32.800,- zł. Szczegółowe kwestie 
związane z tym zadaniem przedstawione zostały w tabelach 23-24.  

 

Tabela 23.  Wydatki na realizację Rządowego Programu Wspierania Osób  
Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. Rządowy Program Wspierania Osób Pobierających 
Świadczenia Pielęgnacyjne 

32.800 328 

Razem 32.800 328 
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Tabela 24. Ilość wydanych decyzji administracyjnych 

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

1. Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawie rządowego programu 
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w tym: 

164 

1.1. decyzje przyznające 164 

1.2. decyzje odmowne 0 

   

 

4.6. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW 
ALKOHOLOWYCH 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok został 

zatwierdzony uchwałą Nr III/16/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010 r. 
Budżet Programu w 2011 roku, który wynosił 135.027,- zł stanowiły środki pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Rodzaj wydatków poniesionych w ramach programu przedstawia tabela 25. 
 
 

Tabela 25.  Rodzaj i kwota wydatków  

Lp. Rodzaj wydatku Kwota 
wydatku 

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

6.810,00 
 

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

828,00 

3. Finansowanie dojazdów osób uzależnionych na terapię uzależnienia do Iławy.       0,00 

4. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy – 
prenumerata czasopism. 0,00 

5. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców.                                                                   0,00 

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

24.752,61 

7. 
Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, pedagogów i nauczycieli. 2.700,00 

8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 1.000,08 

9. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 0,00 
10. Dofinansowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach. 0,00 
11. Dofinansowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Kazanicach. 4.398,00 
12. Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej Szczepankowie. 906,71 
13. Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Mortęgach. 680,21 
14. Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Rakowicach. 554,06 
15. Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie. 33.028,47 
16. Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sampławie. 12.641,50 
17. Dofinansowanie działalności Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rożentalu. 20.128,01 

Razem 108.427,65 
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4.7. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
 

Gminny Program Przeciwdziałania na 2011 rok został zatwierdzony uchwałą Nr III/17/10 Rady 
Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010 r. Na realizację zadań Programu w 2011 roku zaplanowano w 
budżecie środki w wysokości 7.000,- zł. Rodzaj wydatków poniesionych w ramach programu 
przedstawia tabela 26.  
 

Tabela 26.  Rodzaj i kwota wydatków  
Lp. Rodzaj wydatku Kwota 

wydatku 

1. Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.  3.040,00 

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

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. 0,00 
Razem 3.040,00 

 
 
 

5. INNE DZIAŁANIA OSRODKA 
 
5.1. PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW UE 

 
Gmina Lubawa realizowała program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii 

Europejskiej” we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie (dysponent żywności) oraz 
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubawskim. W jego ramach 
udzielana została pomoc żywnościowa. 
 
Pomocą objętych zostało 255 rodzin, w których przebywało 990 osób. Rodziny otrzymały następującą 
pomoc: 

� makaron świderki – 5.940,00 o wartości 8.553,60 zł, 
� makaron muszelki – 3.465,00 kg o wartości 4.885.65 zł, 
� mąka pszenna – 6.930,00 kg o wartości 5.662,80 zł, 
� kasza gryczana – 495,00 kg o wartości 1.643,40 zł, 
� kasza manna – 1.980,00 kg o wartości 1.999,80 zł, 
� kasza jęczmienna – 6.004,80 kg o wartości 8 947,16 zł, 
� ryż – 2.970,00 kg o wartości 4.425,30 zł, 
� płatki kukurydziane – 4.455,00 kg o wartości 8.731,80 zł, 
� musli – 2.475,00 kg o wartości 5.544,00 zł, 
� mleko UHT – 15.120,00 l o wartości 24.192,00 zł, 
� mleko w proszku – 495,00 kg o wartości 5.885,55 zł, 
� dania gotowe –  10.296,00 kg o wartości 17.416,08 zł, 
� krupnik – 3.465,00 kg o wartości 5.544,00 zł, 
� zupa pomidorowa – 3.960,00 kg o wartości 5.900,40 zł, 
� herbatniki – 1.486,80 kg o wartości 5.426,82 zł, 
� kawa zbożowa – 990,00 kg o wartości 8.454,60 zł, 
� pieczywo chrupkie – 396,00 kg o wartości 1.952,28 zł, 
� ser żółty – 1.584,00 kg o wartości 20.227,68 zł, 
� ser topiony – 693,00 kg o wartości 5.876,64 zł, 
� masło – 190,00 kg o wartości 2.737,90 zł. 

Asortyment ogółem wynosił 73.390,60 kg o łącznej wartości 154.007,46 zł. 
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5.2. ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
 
Ośrodek we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie organizował następujące zbiórki żywności: 

� Wielkanocną Zbiórkę Żywności w dniach 08.04.2011 r. - 10.04.2011 r. w ramach której 
zebrano łącznie 385,00 kg żywności, 192,50 kg przekazano 23 rodzinom z terenu naszej 
gminy (liczba osób w rodzinach - 120, liczba dzieci w rodzinach - 80). 

� Świąteczną Zbiórkę Żywności w dniach 02.12.2011 r. - 04.12.2011 r. w ramach której 
zebrano łącznie 986,00 kg żywności, 493,00 kg przekazano 31 rodzinom z terenu naszej 
gminy (liczba osób w rodzinach - 165, liczba dzieci w rodzinach - 112). 

� Zbiórki żywności odbywają się we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Lubawie, w pracach uczestniczą także wolontariusze - uczniowie szkół terenu miasta i gminy 
Lubawa. 
 

5.3. PROGRAM „CENTRUM WOLONTARIATU” 
 

W roku 2011 na mocy Zarządzenia Nr 154/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa z dnia 3 stycznia 2011 roku realizowano program „Centrum Wolontariatu”. Program 
skierowany był do mieszkańców Gminy Lubawa i miał na celu: 

� wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Lubawa w formie działań 
wolontarystycznych, 

� integrację mieszkańców Gminy Lubawa wobec lokalnych problemów społecznych, 
� poszerzenie świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa form pomocy, 

dla grup potrzebujących wsparcia (m.in. osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci z 
trudnościami w nauce), 

� przełamanie dominującego stereotypu, iż pomoc społeczna skierowana jest dla ludzi 
o niższym statusie materialnym , 

� zapewnienie profesjonalnej współpracy pomiędzy Wolontariuszami a osobami 
indywidualnymi, 

� instytucjami, organizacjami i jednostkami chcącymi podjąć współpracę. 
� animowanie, organizowanie i promowanie współpracy w ramach działań wolontarystycznych, 
� stworzenia trwałej mody na aktywność społeczną w wśród mieszkańców Gminy Lubawa. 

 
W ramach „Centrum Wolontariatu” przeprowadzono cykl spotkań informacyjno – warsztatowych 

dotyczących wolontariatu dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do gminnych świetlic oraz szkół.  
Do programu przystąpiły łącznie 32 osoby, które jako Wolontariusze wykonywały świadczenia 
wolontarystyczne o charakterze akcyjnym (m.in. udział w organizacji imprez integracyjnych) lub 
okresowym (m.in. okresowa pomoc wychowawcom  grup zabawowych w opiece nad dziećmi). 
 

5.4. ORGANIZACJA KOLONII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

W ramach współpracy ze Związkiem Zawodowym Rolników „Solidarni” w okresie od  
07.07.2011 r. do 18.07.2011 r. dzieci i młodzież z terenu gminy Lubawa uczestniczyły w koloniach 
w miejscowości Przesieka koło Karpacza. Łącznie w koloniach udział wzięło 27 osób – uczniowie szkół 
gminnych. 
 
Ponadto w okresie wakacyjnym uczniowie gminnych szkół brali udział w koloniach finansowanych ze 
środków Kuratorium Oświaty w Olsztynie: 

� w okresie od 27.06.2011 r. do 10.07.2011 r. pobyt w miejscowości Murzasichle  
(20 uczestników), 

� w okresie od 18.07.2011 r. do 31.07.2011 r.  pobyt w miejscowości Olsztyn (5 uczestników), 
� w okresie od 23.07.2011 r. do 05.08.2011 r. pobyt w miejscowości Lidzbark Welski  

(7  uczestników). 
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6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 
6.1. GMINNA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA W ZŁOTOWIE 

Koszt utrzymania świetlicy w 2011r. wyniósł 37.273,95 zł, w tym 4.245,48 zł stanowiły środki 
własne, natomiast 33.028,47 zł środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji 
administracyjnych na kwotę 459,97 zł. Placówka w 2011 r. objęła wsparciem 34 osoby. Kadrę świetlicy 
stanowiło: 2 wychowawców na ½ etatu. W placówce prowadzone były m.in. zajęcia: plastyczne, 
techniczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pogadanki z elementami socjoterapii, pomoc w nauce, 
gry i zabawy, warsztaty graffiti, warsztaty fotograficzne 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, Dzień Matki i Dzień Dziecka w ramach 
obchodów XIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, Piknik Rodzinny, Dzień Edukacji Narodowej, 
Halloween, Mikołajki, Wigilia. Uczestnicy świetlicy wzięli również udział w wyjeździe integracyjnym do 
Kaczego Bagna Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. 
 

6.2. GMINNA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA W SAMPŁAWIE 
 

Koszt utrzymania świetlicy w 2011 r. wyniósł 20.832,86 zł, w tym 8.191,36 zł stanowiły środki 
własne, natomiast kwotę 12.641,50 zł stanowiły środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Placówka w  2011r. objęła wsparciem 36 osób. Kadrę 
świetlicy stanowiły: 1 wychowawca na ½ etatu oraz 1 osoba odbywająca staż. W placówce 
prowadzone były m.in. zajęcia: kulinarne sportowe, plastyczne, techniczne, pogadanki i gry  
z elementami socjoterapii, zajęcia umuzykalniające, pomoc w nauce, warsztaty teatralne, gry 
i zabawy, warsztaty graffiti oraz inne formy organizowania czasu wolnego. W placówce organizowano 
wiele imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Tłusty Czwartek, 
Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki w ramach obchodów XIII Warmińsko  
– Mazurskich Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Dzień Chłopaka, Dzień Wizażu, Wigilia. 
Uczestnicy świetlicy wzięli również udział w wyjeździe integracyjnym do Kaczego Bagna Miejsca 
Inicjatyw Pozytywnych. 

 
6.3. GMINNA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA W ROŻENTALU 

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2011 r. wyniósł 23.458,98 zł, w tym 3.330,97 zł stanowiły środki 

własne, natomiast kwotę 20.128,01 zł stanowiły środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie 
wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 1.036,03 zł. Placówka w 2011r. objęła wsparciem 46 
osób. Kadrę świetlicy stanowiło: 2 wychowawców na ½ etatu. W placówce prowadzone były m.in. 
zajęcia: plastyczne sportowe (w tym zajęcia na skate parku), zajęcia kulinarne, taneczne, pogadanki 
z elementami socjoterapii, pomoc w nauce, gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu 
wolnego. Dla uczestników świetlicy zorganizowano również wyjazd integracyjny do Kaczego Bagna 
Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. Ponadto w placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla 
dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny Dzień Dziecka 
w ramach obchodów XIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Piknik Rodzinny, Dzień Edukacji 
Narodowej, Bal Andrzejkowy, Mikołajki, Wigilia. 

 
6.4. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RAKOWICACH 

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2011 r. wyniósł 39.209,44 zł, w tym 38.655,38 zł stanowiły środki 

własne, natomiast kwotę 554,06 zł stanowiły środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie 
wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 1.130,22 zł. Placówka w 2011r. objęła wsparciem 40 
osób. Kadrę świetlicy stanowiło: 2 wychowawców na ½ etatu oraz 1 osoba odbywająca staż.  
W placówce prowadzone były m.in. zajęcia: plastyczne, muzyczne, sportowe, kulinarne, zajęcia 
komputerowe, warsztaty graffiti, pogadanki z elementami socjoterapii, pomoc w nauce, gry i zabawy 
oraz inne formy organizowania czasu wolnego. W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych 



- 19 - 

 

dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Tłusty 
Czwartek, Dzień Dziecka oraz Warsztaty z psychologiem w ramach obchodów XIII Warmińsko  
– Mazurskich Dni Rodziny, Piknik Rodzinny, Dzień Edukacji Narodowej, Halloween, Andrzejki, 
Mikołajki, Wigilia. Uczestnicy świetlicy wzięli również udział w wyjeździe integracyjnym do Miejsca 
Inicjatyw Pozytywnych. 

 
6.5. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W MORTĘGACH 

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2011 r. wyniósł 46.166,19 zł, w tym 45.485,98 zł stanowiły środki 

własne, natomiast kwotę 680,21 zł stanowiły środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie 
wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 470,92 zł. Placówka w 2011r. objęła wsparciem 35 
osób. Kadrę świetlicy stanowiło: 2 wychowawców na ½ etatu. W placówce prowadzone były 
m.in. zajęcia: plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pogadanki z elementami socjoterapii, 
warsztaty graffiti, pomoc w nauce, gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego. Dla 
uczestników świetlicy zorganizowano również kurs udzielania pierwszej pomocy realizowany przez 
instruktora z Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Iławie. W 2011 r. w placówce 
organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Zakochanych, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Majowe 
Ognisko Świetlicowe, Dzień Matki i Dzień Dziecka w ramach obchodów XIII Warmińsko – Mazurskich 
Dni Rodziny, Piknik Rodzinny, Dzień Chłopaka, Halloween,  Andrzejki, Mikołajki, Wigilia. Ponadto 
uczestnicy świetlicy wzięli również udział w wyjeździe integracyjnym do Kaczego Bagna Miejsca 
Inicjatyw Pozytywnych. 

 
6.6. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W SZCZEPANKOWIE 

 
Koszt utrzymania świetlicy w 2011 r. wyniósł 24.506,99 zł, w tym 23.600,28 zł stanowiły środki 

własne, natomiast kwotę 906,71 zł stanowiły środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie 
wydanych decyzji administracyjnych na kwotę 1.973,68 zł. Placówka w 2011 r. objęła wsparciem 47 
osób. Kadrę świetlicy stanowił: 1 wychowawca na ½ etatu. W placówce prowadzone były m.in. 
zajęcia: plastyczne, sportowe, komputerowe, kulinarne, pogadanki z elementami socjoterapii, 
warsztaty graffiti, 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, Dzień Matki w ramach obchodów XIII Warmińsko- Mazurskich Dni 
Rodziny, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Piesze wycieczki, Wycieczki rowerowe, Wigilia. Uczestnicy 
świetlicy wzięli również udział w wyjeździe integracyjnym do Kaczego Bagna Miejsca Inicjatyw 
Pozytywnych. 
 

6.7. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W PRĄTNICY 
 

Gmina Lubawa w 2011 r. zgodnie z Aneksem Nr 3 zawartym w dniu 01.03.2011 r. do Umowy nr 
1/08, zawartej w dniu 19 marca 2008r., pomiędzy Powiatem Iławskim a Gminą Lubawa otrzymała 
dotację w wysokości 10.785,00 zł na dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy. 
Koszt utrzymania świetlicy w 2011r. wyniósł 59.837,81 zł (w tym: 10.785,00zł - dotacja, 49.052,81 zł  
- środki własne). Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci na podstawie wydanych decyzji 
administracyjnych na kwotę 900,21 zł. Placówka w 2011r. objęła wsparciem 54 osoby. Kadrę świetlicy 
stanowiło: 2 wychowawców na ½ etatu. W placówce prowadzone były m.in. zajęcia: kulinarne, 
sportowe, plastyczne, komputerowe, warsztaty teatralne, pogadanki z elementami socjoterapii,  
zajęcia w Fitness Clubie, pomoc w nauce, gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego. 
Dla uczestników świetlicy zorganizowano również kurs udzielania pierwszej pomocy realizowany przez 
instruktora z Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Iławie.  W 2011 r. w placówce 
organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in.: Dzień 
Babci i Dziadka, Walentynki, Tłusty Czwartek Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Dzień Rodziny 
Wielopokoleniowej w ramach odchodów XIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, Święto Ziemniaka, 
Dzień Edukacji Narodowej, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Sylwester. 
Uczestnicy świetlicy wzięli również udział w biwaku w Ośrodku Wypoczynkowym „Hartek”. 
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6.8. ŚWIETLICA WAKACYJNA W TARGOWISKU 
 

W okresie od 01.07.2011 r. do 31.08.2011 r. w Targowisku Dolnym funkcjonowała Świetlica 
Wakacyjna. Placówka objęła wsparciem 42 osoby. Zajęcia prowadzone były przez 2 wychowawców 
oddelegowanych do pracy w placówce na okres jej funkcjonowania.  Organizowano m.in. zajęcia: 
plastyczne, sportowe, kulinarne, warsztaty graffiti, warsztaty fotograficzne, gry i zabawy oraz inne 
formy organizowania czasu wolnego. Ponadto w placówce organizowano imprezy integracyjne dla 
dzieci i młodzieży m.in.: Świetlicowa dyskoteka, wycieczki rowerowe po okolicy, warsztaty 
fotograficzne. Ponadto w ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody odwiedzili stację uzdatniania 
wody w Targowisku Dolnym. Na zakończenie wakacji odbył się grill połączony z konkursami 
sportowymi. 
 

6.9. ŚWIETLICA WAKACYJNA W GUTOWIE 
 

Świetlica funkcjonowała w okresie od 04.07.2011 r. do 31.08.2011 r. Koszt utrzymania świetlicy 
wyniósł 2.305,80 zł. Placówka objęła wsparciem 23 osoby. Kadrę świetlicy stanowiła: 1 osoba 
zatrudniona w ramach umowy zlecenia. W placówce prowadzone były m.in. zajęcia: kulinarne, 
sportowe, plastyczne, gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego (wycieczki piesze 
i rowerowe, zawody sportowe, pikniki, ognisko). 

 
6.10. ŚWIETLICA WAKACYJNA W OMULU 

 
Świetlica funkcjonowała w okresie od 04.07.2011 r. do 31.08.2011 r. Koszt utrzymania świetlicy 

wyniósł 2.322,80 zł. Placówka objęła wsparciem 27 osób. Kadrę świetlicy stanowiła 1 osoba 
zatrudniona w ramach umowy zlecenia. W placówce prowadzone były m.in. zajęcia: sportowe, 
plastyczne, kulinarne, gry i zabawy, warsztaty dziennikarskie oraz inne formy organizowania czasu 
wolnego (wycieczki piesze i rowerowe, zawody sportowe, pikniki, ognisko). Ponadto uczestnicy brali 
udział w organizowanych w świetlicy konkursach recytatorskich, włączyli się też w obchody 
Światowego Tygodnia Wody, w ramach którego odwiedzili stację uzdatniania wody w Omulu.  

 
6.11. CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ W ŁĄŻYNIE 

 
Koszt utrzymania placówki w 2011 r. wyniósł 36.209,91 zł. Placówka objęła wsparciem 

84 osoby. Kadrę Centrum Aktywności Lokalnej stanowiło: 2 wychowawców na ½ etatu i 1 osoba 
odbywająca staż. W ramach działalności CAL prowadzone były warsztaty animacyjne – aktywnego 
spędzania czasu wolnego, zajęcia kulinarne, warsztaty komunikacji interpersonalnej, rękodzieła 
artystycznego, origami, warsztaty graffiti oraz gry i zabawy. Dla młodzieży uczęszczającej do CAL 
zorganizowano również kurs udzielania pierwszej pomocy realizowany przez instruktora z Zarządu 
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Iławie. Funkcjonował także Publiczny Punkt Dostępu do 
Internetu. W placówce organizowano wiele imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz 
społeczności lokalnej m.in.: Choinka, Bal Karnawałowy, Zabawa Walentynkowa, Pierwszy Dzień 
Wiosny, Dzień Matki w ramach obchodów XIII Warmińsko- Mazurskich  Dni Rodziny, Piknik Rodzinny 
„Lato na wesoło”, Halloween, Wigilia. Uczestnicy CAL wzięli również udział w wyjeździe integracyjnym 
do Kaczego Bagna Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. 

Ponadto w 2011r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie odbywały się zajęcia animacyjne 
dla osób starszych. Efektem regularnych spotkań było zawiązanie nieformalnej grupy seniorów.  
 

6.12. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
 

Klub Integracji Społecznej prowadzi zajęcia w ramach reintegracji społecznej. W roku 2011 
w ramach działalności realizowano dla 22 uczestników IV edycję projektu systemowego „Aktywna 
rodzina”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto zgodnie z umową  
nr 34/CIS-KIS/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej  
a Gminą Lubawa w ramach KIS Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizował zadanie 
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publiczne „Przez aktywność do sukcesu”, w którym udział wzięło 10 osób bezrobotnych  
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

 
6.13. MŁODZIEZOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KAZANICACH 

 
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach funkcjonuje w Zespole Szkół 

w Kazanicach. 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 Kazanicach w 2011 r. wyniósł 8.725,82 zł.  Kadrę placówki stanowiły 2 osoby zatrudnione na 
umowę zlecenie. W ramach działalności MKIS w okresie IV-VI oraz IX-XII prowadzone były warsztaty 
teatralne i warsztaty multimedialne. Łącznie w warsztatach teatralnych i multimedialnych wzięło udział 
20 uczestników. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do kina Helios  
w Olsztynie. Ponadto odwiedzili wystawę fotograficzną w Iławskim Centrum Kultury oraz Centrum 
Rekreacji i Sportu w Iławie. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach brał również udział 
w przygotowaniu Dni Kazanic oraz  Dożynek Gminnych 2011. 

 
6.14. MŁODZIEZOWY 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 2011 r. wyniósł 1.026,43 zł. W 2011 r. działalność 
Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej opierała się na realizacji Programu Aktywności Lokalnej 
pn. „Aktywność sposobem na lepszy start w przyszłość” w ramach projektu systemowego „Aktywna 
rodzina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program został przyjęty uchwałą  
Nr VI/34/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2011 r. Celem Programu było zaktywizowanie  
i podniesienie umiejętności społecznych 11 uczniów klas gimnazjalnych z terenu gminy Lubawa 
zwiększających szanse na integrację społeczno-zawodową, w tym na wejście na rynek pracy, poprzez 
aktywne formy integracji. 
 

6.15. ALTERNATYWNE FORMY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 
 

W ramach alternatywnych form edukacji przedszkolnej Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa prowadził 14 Grup Zabawowych w miejscowościach: Byszwałd, Grabowo, Kazanice, Łążyn, 
Mortęgi, Prątnica, Rakowice, Rożental, Rumienica, Sampława, Szczepankowo, Targowisko ,Tuszewo, 
Złotowo. Ponadto w okresie wakacji lipiec – sierpień funkcjonowały 2 Letnie Grupy Zabawowe 
w miejscowościach, Omule oraz Zielkowo. 
 

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej w 2011 r. poniesiono wydatki 
w wysokości 338.906,50 zł na wynagrodzenia wychowawców, logopedów, zakup materiałów 
plastycznych, doposażenie placówek w meble, zabawki i pomoce edukacyjne oraz organizację imprez 
integracyjnych. W roku 2011 z alternatywnych form edukacji przedszkolnej skorzystało łącznie 363 
dzieci z roczników 2005 – 2009. 

 
Gmina Lubawa brała udział w realizowanym w okresie od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r. przez 

Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy współpracy z Siemens Healthcere projekcie „Mali 
odkrywcy”, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich. W projekcie 
wzięło udział 14 wychowawców grup zabawowych z terenu Gminy Lubawa. 
 
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania: 

� szkolenie dla wychowawców grup zabawowych z zakresu kształtowania umiejętności 
obserwacji, dokumentowania rozwoju dzieci i diagnozowania stanu ich wiedzy (10 godzin 
dydaktycznych), 

� szkolenie dla wychowawców grup zabawowych z zakresu metody projektów badawczych  
(30 godzin dydaktycznych), 

� e- mentoring dla osób prowadzących projekty badawcze, 
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� przeprowadzenie przez uczestników szkolenia (wychowawców) projektów badawczych dla 
dzieci w poszczególnych grupach zabawowych. 

 
W roku 2011 nastąpiła zmiana w systemie edukacji przedszkolnej. Od 1.09.2011 r. obowiązkiem 

rocznego przygotowania przedszkolnego objęto dzieci od 5 roku życia. Wpłynęło to na strukturę 
wiekową uczestników alternatywnych form edukacji przedszkolnej funkcjonujących w gminie Lubawa. 

 
W roku szkolnym 2010/2011 (dot. okresu sprawozdawczego I – VI 2011 r.) do grup 

zabawowych uczęszczały głównie dzieci w wieku 3 – 5 lat (z roczników 2005 – 2008). Na ogólną liczbę 
540 dzieci w tej grupie wiekowej, alternatywną edukacją przedszkolną objętych było 219 dzieci, 
w związku z tym wskaźnik upowszechnienia edukacji małych dzieci wyniósł 41% (tabela 27). 
 

Tabela 27. Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3 – 5 letnich 
w roku szkolnym 2010/2011 (okres sprawozdawczy I – VI 2011 r .) 

Rocznik 
Liczba dzieci w 
Gminie Lubawa 

Liczba dzieci  
w Grupach Zabawowych 

Wskaźnik upowszechnienia 
edukacji 

2005 130 59 45% 

2006 143 89 62% 

2007 136 58 43% 

2008 131 13 10% 

Ogółem 540 219 41% 

 
W związku ze zmianą w systemie edukacji przedszkolnej od września 2011 r. alternatywne 

formy edukacji przedszkolnej skierowane były głównie do dzieci w wieku 3 - 4 lata (możliwe jest 
uczestnictwo dzieci 2 - letnich). 

W roku szkolnym 2011/2012 (dotyczy okresu sprawozdawczego: IX – XII 2011r.) na ogólną 
liczbę 267 dzieci z terenu gminy Lubawa w wieku 3-4 lata, alternatywną edukacją przedszkolną 
objętych było 156 dzieci, w związku z tym wskaźnik upowszechnienia edukacji małych dzieci wyniósł 
58%. Szczegółowe dane, z podziałem na miejscowości przedstawia (tabela 28). 
 
 

Tabela 28. Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3 – 4 letnich 
w roku szkolnym 2011/2012 (okres sprawozdawczy IX – XII 2011 r.) 

Rocznik 
Liczba dzieci w 
Gminie Lubawa 

Liczba dzieci  
w Grupach Zabawowych 

Wskaźnik upowszechnienia 
edukacji 

2007 136 86 63% 

2008 131 70 53% 

Ogółem 267 156 58% 

 
 

6.16. AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
 

W 2011 roku Ośrodek  aktywizował społeczność osób starszych poprzez wspieranie działalności 
klubów seniora. Głównym zadaniem Klubów Seniora jest aktywizacja społeczna i zawodowa 
uczestników, a także integracja ze społecznością lokalną.  
Kluby Seniora oferują swoim członkom: 

� zajęcia artystyczne, gdzie wykonywane są m.in. palmy wielkanocne, książki okolicznościowe, 
kwiaty z krepy, choinki makaronowe, wyroby z origami oraz wikliny papierowej, 

� zajęcia kulinarne (np. pieczenie pączków, chruścików, kiszenie kapusty), 
� zajęcia aerobiku, na których panie mogą poprawić kondycję fizyczną, 
� spotkania i imprezy integracyjne (obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Światowego 

Dnia Seniora, spotkania wigilijno-opłatkowe, ogniska, grille),  
� wyjazdy integracyjne (w maju seniorzy zwiedzili Szymbark i Gdańsk, natomiast we wrześniu 

Warszawę). 
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W ramach inicjatywy lokalnej w gminie Lubawa powstały trzy Kluby Seniora: w Byszwałdzie, 
Rakowicach i Złotowie, które zawiązały się w trakcie realizacji projektu p.n. „Jesień życia-czas 
seniora”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w okresie od 01.06.2010 r. do 31.12.2010. Projekt miał na celu aktywizację  
i integrację społeczną 80 mieszkańców Gminy Lubawa. 

Obecnie Kluby Seniora zrzeszają 58 członków w wieku 50+, w tym: w Byszwałdzie 16 osób, w 
Rakowicach 22 osoby, a w Złotowie 20 osób. 
 

Inna formą aktywizowania społeczności lokalnej są koła gospodyń wiejskich. Głównym 
zadaniem Kół Gospodyń Wiejskich, podobnie jak Klubów Seniora, jest aktywizacja społeczna ich 
członków oraz integracja ze społecznością lokalną. 

 
Oferują one swoim członkom ciekawe sposoby spędzenia czasu wolnego, jak: 
� zajęcia kulinarne, 
� zajęcia artystyczne, podczas których wykonywano palmy wielkanocne, książki 

okolicznościowe, bukiety z kłosów zbóż czy kolorowe kwiaty z krepy, 
� zajęcia aerobiku. 
 
Ośrodek aktywizował i wspierał działalność Kół Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie i Łążku. 

Koło Gospodyń w Szczepankowie zawiązało się podczas realizacji w 2010 r. projektu 
„W Szczepankowie jest szałowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zrzesza 30 osób, natomiast Koło Gospodyń w Łążku 
(15 osób) powstało w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców wsi.  
 

W 2011 roku Ośrodek podejmował wiele kompleksowych działań, wykorzystując instrumenty  
i narzędzia o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym oraz 
integracyjnym. Służyły one rozwiązywaniu problemów społecznych, wzmocnieniu integracji społecznej 
oraz animowaniu lokalnej społeczności. Z różnych form aktywizacji społeczności lokalnej skorzystało 
1329 mieszkańców gminy - co stanowi 12,26% ogółu mieszkańców. Szczegółowe zestawienie 
uczestników przedstawia tabela 29.  
 

Tabela 29. Zestawienie uczestników placówek – infrastruktura społeczna 

L.p. Nazwa placówki Liczba 
uczestników 

I. Gminne Świetlice Socjoterapeutyczne 116 
1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu 46 
2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie 36 
3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 34 
II. Świetlice Środowiskowe 217 
1. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 35 
2. Świetlica Środowiskowa w Prątnicy 54 
3. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 41 
4. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 47 
5. Świetlica Środowiskowa w Targowisku Dolnym 40 
6. Świetlica Wakacyjna w Gutowie 23 
7. Świetlica Wakacyjna w Omulu 27 

III. Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie 84 
VI. Klub Integracji Społecznej 32 
VII. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie - Wałdykach 11 
VIII. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 20 
IX. Grupy Zabawowe 363 
X. Kluby seniora 58 
XI. Koła gospodyń wiejskich 45 

Ogółem 1329 
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7. PROJEKTY MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 
7.1. „TARGOWISKO SIĘ NIE NUDZI” 

 
W ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ,,Świetlica – Dzieci – Praca” na 

rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w roku 2011 Gmina Lubawa pozyskała dotację w kwocie 
40.000,00 zł na realizacje zadania publicznego pn. „Targowisko się nie nudzi” utworzenie świetlicy 
środowiskowej w Targowisku Dolnym. 
 

Zgodnie z umową nr 06/DPS – ŚWIETLICE/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zawartą pomiędzy 
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Lubawa, utworzono Świetlicę Środowiskową dla dzieci  
i młodzieży z sołectwa Targowisko. Łącznie na realizację zadania została wydatkowana kwota  
w wysokości 54.300,21 zł, w tym dotacja 40.000 zł, natomiast środki własne 14.300,21 zł. 
W ramach dotacji zakupiono wyposażenie poszczególnych pracowni, a także zestawy materiałów 
niezbędnych do realizacji bieżącej działalności: 
 

� wyposażenie pracowni multimedialnej (meble, sprzęt- m.in. notebooki, usługa instalacji 
i utrzymania łącza internetowego, pakiet pomocy multimedialnych, pakiet pomocy 
dydaktycznych), 

� wyposażenie pracowni kulinarnej (meble, sprzęt AGD, zlewozmywak i bateria, akcesoria 
kuchenne), 

� zestaw sprzętu sportowego (gra piłkarzyki, piłki, łyżwy, zestaw do unihokeja itp.), 
� pakiet materiałów plastycznych (bloki, kredki, artykuły kreatywne –koraliki, druciki,  

dziurkacze ozdobne itp.), 
� pakiet pomocy socjoterapeutycznych (m.in. pacynki, chusta Klanza, gry skojarzeniowe, gry  

z zakresu komunikacji społecznej itp.), 
� zestaw animacyjny (gra megatwister, potrójne spodnie). 

 
W okresie realizacji zadania (IX-XII 2011 r.) w Świetlicy Środowiskowej w Targowisku Dolnym 

realizowany był program profilaktyczno – wychowawczy obejmujący: pomoc w nauce, zajęcia 
komputerowe, kulinarne, sportowe, plastyczne, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty animacyjne 
oraz poradnictwo psychologiczne. W świetlicy organizowano też imprezy integracyjne dla uczestników 
świetlicy oraz społeczności lokalnej: Piknik Animacyjny Witaj Świetlico, Andrzejki, Halloween i Wigilię. 
Placówka funkcjonowała przez 4 godziny dziennie w dni robocze i objęła wsparciem łączną liczbę 
40 uczestników. 

 
 

7.2. „PRZEZ AKTYWNOŚC DO SUKCESU” 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z Umową Nr 34/CIS-KIS/2011 
z dnia 27 czerwca 2011 r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Lubawa 
pozyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 44 200,00 zł na realizację zadania „Przez aktywność 
do sukcesu”, natomiast wkład własny stanowiła kwota 5 062,36 zł.  
 

Zadanie „Przez aktywność do sukcesu” jest realizowane od 1 lipca 2011 do 30 września 2012. 
Głównym celem zadania jest aktywizacja i integracja społeczna i zawodowa 10 osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest poprzez działania 
zawierające reintegrację społeczno zawodową oraz organizację zatrudnienia na otwartym rynku pracy 
w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Powiatowym Urzędem 
Pracy. 

 
W ramach pierwszego etapu zadania – Reintegracja społeczno-zawodowa zrealizowano następujące 
formy wsparcia: 

� indywidualne poradnictwo zawodowe na kwotę 4 797,00 zł, 
� warsztaty aktywizacji zawodowej na kwotę 972,00 zł, 
� trening interpersonalny na kwotę 7 855,00 zł, 
� trening umiejętności i kompetencji społecznych na kwotę 972,00 zł, 
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� kurs komputerowy na kwotę 1 998,00 zł, 
� kurs zawodowy – opiekunka środowiskowa na kwotę 7 200,00 zł. 

 
Zorganizowano również piknik integracyjny „Razem aktywni” na który wydatkowano kwotę 

1 001,89 zł. stanowiącą środki własne; wizytę studyjną w Przedsiębiorstwie Społecznym – Garncarska 
Wioska na którą wydatkowano kwotę 1 801,40 zł (w tym: dotacja 1 800,00 zł., natomiast 1,40 
stanowiły środki własne) oraz spotkanie dotyczące tworzenia spółdzielni socjalnych, które 
przeprowadził przedstawiciel Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

Dodatkowo na obsługę zadania (w tym: wynagrodzenie koordynatora, obsługę księgową oraz 
pracownika socjalnego zadania), wydatkowano ze środków własnych kwotę 4 050,00 zł. 

 
W ramach drugiego etapu zadania, który będzie trwał od kwietnia do września 2012 roku, 

zorganizowana zostanie pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy oraz prace społecznie użyteczne. W 
celu wykonywania w/w prac zakupiono zestawy porządkowe, narzędzia do pielęgnacji terenów 
zielonych oraz komplety roboczej odzieży za kwotę 18 615,07 zł. (w tym: dotacja 18 606,00 zł., 
natomiast 9,07 stanowiły środki własne). 
 
 
8. PROJEKT SYSTEMOWY „AKTYWNA RODZINA” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ 

EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 

1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
2. Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 -Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej. 

3. Tytuł projektu: „Aktywna rodzina”. 
4. Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji projektu w 2011 r. wyniósł 136.096,21 zł,  

w tym: wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa 121.806,13 
zł, wartość udziału własnego 14.290,08 zł. 

5. Beneficjent: Gmina Wiejska Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
6. Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. 
7. Partner zadaniowy: 

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

� Rady sołeckie wsi: Mortęgi, Grabowo, Wałdyki 
� Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach. 

9. Opis projektu: 
 
I. Cel główny:  
Zaktywizowanie i podniesienie umiejętności społecznych u 28 kobiet i 5 mężczyzn  
z terenu Gminy Lubawa w 2011r. zwiększających szanse na integracje społeczno-zawodową w tym 
na wejście lub powrót na rynek pracy, poprzez aktywne formy integracji. 
 
Cele szczegółowe: 

� przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiet i mężczyzn poprzez wzrost wiedzy 
na temat stereotypowego podejścia do roli kobiet i mężczyzn u 28 kobiet i 5 mężczyzn, 

� wzmocnienie umiejętności osobistych u 28 kobiet i 5 mężczyzn, 
� wzmocnienie umiejętności społecznych u 28 kobiet i 5 mężczyzn, 
� przygotowanie do wejścia lub powrót na rynek pracy 28 kobiet i 5 mężczyzn, 
� wzrost upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej  

w 2011 r. 
 
II.  Grupa odbiorców: w projekcie wzięły udział 33 osoby w tym 28 kobiet oraz 5 mężczyzn, 
podzielonych na 3 grupy.  

� Grupa I i II - 22 kobiety biorące udział w projekcie w ramach zawartych kontraktów 
socjalnych. 
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� Grupa III -  6 kobiet i 5 mężczyzn biorących udział w projekcie w ramach  Programu 
Aktywności Lokalnej.  

 
Grupa I i II – 22 osoby (kobiety), posiadające status na rynku pracy: 

a) bezrobotne, 
b) nieaktywne zawodowo, 
c) niepełnosprawne, 
d) zatrudnione. 

 
Grupa III –11 osób (6 kobiet/5 mężczyzn), posiadających status na rynku pracy: 

a) nieaktywni/e zawodowo- w tym uczący/e się (uczniowie/uczennice Zespołu Szkół  
w Grabowie-Wałdykach) , 

 
 
III. Formy wsparcia: 
 
Grupa I i II: 

VI-VIII – Trening interpersonalny (warsztaty) –  30h (15h/grupa) 
VI-XI – Poradnictwo psychologiczne – 44 h (2h/1 rodzina) 
IX-XI – Warsztaty aktywizacji zawodowej – 30 h (15h/grupa) 
VI-XI – Organizacja i finansowanie usług wsparcia ze strony 4 Asystentów rodziny 
prowadzących zajęcia indywidualne w domach uczestniczek projektu m.in.: ,,Trening 
kompetencji i umiejętności społecznych’’ (1 rodzina x 2 h/tyg.; 8 h/m-nie; 48h/6m-cy) 

 
Grupa III: 

V-VII – (warsztaty interpersonalne) – 15 h 
V-VII – (warsztaty wolontarystyczne) – 15 h  
V-X – Poradnictwo psychologiczne – 22 h (2h/1 osoba) 
V-X – Poradnictwo zawodowe – 33 h (3h/1 osoba) 
VIII-X – Warsztaty aktywizacji zawodowej – 15 h 
IX-X – Warsztaty równości szans kobiet i mężczyzn – 8 h 
10-12.X –Warsztaty umiejętności społecznej i animacji (w formie wyjazdowej) – 12 h 

 
 

IV. Efekty: 
1) Rezultaty twarde: 

� 22 kobiet objęto kontraktami socjalnymi, 
� 6 kobiet i 5 mężczyzn objęto Programem Aktywności Lokalnej, 
� 28 kobiet zakończyło udział w projekcie, 
� 5 mężczyzn zakończyło udział w projekcie, 
� zatrudniono jednego dodatkowego pracownika socjalnego w celu upowszechniania 

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

� wzrost o 63,33 % u 28 kobiet i 5 mężczyzn wiedzy dotyczącej stereotypowego podejścia do  
roli kobiet i mężczyzn (średnia wszystkich uczestników projektu), 

� wzmocnienie o 76,00 % u 28 kobiet i 5 mężczyzn  umiejętności osobistych (średnia 
wszystkich uczestników projektu),  

� wzrost o 68,66 % u 28 kobiet i 5 mężczyzn umiejętności przygotowujących na wejście lub 
powrót na rynek pracy (średnia wszystkich uczestników projektu),  

� wzmocnienie o74,00 % u 28 kobiet i 5 mężczyzn umiejętności społecznych (średnia 
wszystkich uczestników projektu). 
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9. IMPREZY, PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYDARZENIA SPOŁECZNE 

W 2011 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 2011r., szczegółowo 
przedstawia tabela 31. 

 

 

Tabela 31. Imprezy, wydarzenia społeczne realizowane w 2011 roku 

L.p. Nazwa imprezy/wydarzenia społecznego Termin 

1. Spotkanie organizacyjno-informacyjne w ramach IV edycji projektu systemowego 
„Aktywna Rodzina” 

12.05.2011 r. 

2. VI Majowy Piknik Dziecięcy w Łążynie 18.05.2011 r. 
3. Cykl imprez w ramach Dni Rodziny „Rodzina najważniejsza! – Postaw na rodzinę!” 18.05. – 10.06.2011 r. 
4. Konferencja inaugurująca projekt systemowy „Aktywna Rodzina” 30.05.2011 r. 

5. 
Piknik animacyjny w Grabowie-Wałdykach w ramach IV edycji projektu systemowego 
„Aktywna Rodzina” 1.06.2011 r. 

6. Impreza integracyjna dla seniorów w Złotowie 16.06.2011 r. 
7. Piknik Rodzinny w Mortęgach 25.06.2011 r. 
8. Piknik Rodzinny w Sampławie 09.07.2011 r. 
9. Piknik Rodzinny w Prątnicy 10.07.2011 r. 
10. Piknik Rodzinny w Rakowicach 16.07.2011 r. 
11. Piknik Rodzinny w Rożentalu 17.07.2011 r. 
12. Spotkanie informacyjne z uczestnikami zadania „Przez aktywność do sukcesu” 20.07.2011 r. 
13. Piknik Rodzinny w Łążynie 23.07.2011 r. 
14. Piknik Rodzinny w Szczepankowie 24.07.2011 r. 
15. Piknik Rodzinny w Złotowie 21.08.2011 r. 

16. 
Piknik Integracyjny „Razem Aktywni” w ramach zadania „Przez aktywność do 
sukcesu” 27.08.2011 r. 

17. Piknik Animacyjny „Witaj Świetlico” w ramach zadania „Targowisko się nie nudzi” 04.09.2011 r. 
18. Dożynki Gminne w Kazanicach 11.09.2011 r. 
19. Zjazd Seniorów w Rakowicach 10.11.2011 r. 
20. VI Mikołajki Grup Zabawowych 06.12.2011 r. 
21. Spotkanie wigilijno-opłatkowe dla osób starszych i samotnych w Rożentalu 16.12.2011 r. 
22. Konferencja podsumowująca projekt „Aktywna Rodzina” 21.12.2011 r. 
 
 

Tabela 32. Projekty zrealizowane w 2011 roku 

Lp. Nazwa projektu 

1. Projekt systemowy „Aktywna rodzina” 
2. Projekt „Przez aktywność do sukcesu” 
3. Projekt „Targowisko się nie nudzi” 
4. Projekt „Mali odkrywcy” 

 
 

Tabela 33. Programy realizowane w 2011 roku 

Lp. Nazwa programu 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 
3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 
4. Lokalny Program Opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Lubawa na lata 2011-2015 
5. Program „Centrum Wolontariatu” 
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10. WSPÓŁPRACA 

Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami, 
instytucjami 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, 
� kościoły katolickie, 
� Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 
� Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, 
� Powiatowy Urząd Pracy w Iławie,  
� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie,  
� Polski Czerwony Krzyż, oddział w Iławie, 
� Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
� Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
� Bank Żywności w Olsztynie, 
� Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, 
� Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,  
� Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie, 
� Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

 
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 przedsięwzięć. Ośrodek współpracował z:  

a) lokalną prasą: 
• Kurier Iławski,   
• Głos Lubawski,  
• Echo Iławy, 

b) portalami internetowymi: 
• www.e-lubawa.pl, 
• www.lubawamojemiasto.pl, 
•  www.ngo.pl,  
• www.lubawa.wm.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.  

 
Ośrodek prowadził także własny wortal internetowy www.gopslubawa.pl, na którym 

zamieszczano wiadomości i informacje dotyczące prowadzonej działalności placówki. W 2011 roku 
zanotował on prawie 140 tysięcy odsłon, czyli średnio około 380 wejść dziennie. Uzupełnieniem były 
także videorelacje z różnych wydarzeń, przedsięwzięć, spotkań oraz uroczystości w gminie Lubawa. 
   

Ośrodek realizował kampanię społeczną „Pomaganie – ludzka rzecz”, której celem było 
upowszechnienie informacji na temat wolontariatu. W ramach kampanii społecznej publikowane były 
na różnych portalach internetowych oraz lokalnej prasie wywiady oraz artykuły dotyczące istoty 
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wolontariatu. Kolejna kampania pod hasłem „Być seniorem” miała za zadanie przełamywanie 
stereotypów, zmianę wizerunku osób starszych oraz ich znaczenia w społeczności lokalnej. W ramach 
przedsięwzięcia ukazało się kilka wywiadów z seniorami, a także cykl artykułów, gdzie seniorki czytały 
bajki dzieciom z grup zabawowych. Dodatkowo ukazała się fotorelacja z obchodów w 2011 roku „Dnia 
seniora”. 

 
11. WNIOSKI 
 

Rok 2012 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań 
wynikających z ustaw oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych, 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 2012 będzie realizowany projekt systemowy „Aktywna rodzina” – V edycja, 

3) tworzenie i wdrażanie programów osłonowych służących realizacji zadań pomocy społecznej 
adresowanych do konkretnych grup podopiecznych, 

4) kontynuację realizacji Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata  
2011 – 2015, 

5) kontynuację realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2011 – 2016, 

6) kontynuację realizacji programu „Centrum Wolontariatu”, 
7) podejmowanie kompleksowych działań na rzecz zmiany postaw klientów, zwiększania ich 

aktywności i współuczestniczenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 
8) prowadzenie elastycznej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi klienta 

oraz prawidłowej realizacji zadań, obejmującej m.in. dostosowanie zatrudnienia do 
występujących potrzeb, wdrażanie systemu szkolenia i dokształcania pracowników, 

9) wdrożenie modelu Ośrodka Pomocy Społecznej związanego z: 
a) realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i nałożyła na samorządy 
gminne szereg istotnych zadań dotyczących wspierania rodziny), 

b) dalszą profesjonalizacją pracy socjalnej, 
c) rozwijaniem środowiskowej pracy socjalnej (metody organizowania społeczności 

lokalnej) związanej z aktywizacją i integracją mieszkańców, 
d) podnoszeniem jakości oferowanych usług społecznych,  
e) dostosowywaniem oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych  

i lokalnych z zastosowaniem innowacyjnych metod, techniki i narzędzi, 
f) zwiększeniem współpracy z innymi podmiotami na poziomie lokalnym, 
g) intensyfikacją współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
h) monitorowaniem funkcjonowania jednostki, 
i) dokonywaniem ewaluacji pracy jednostki.  

 
 
 

 

 

 


