
27 kwietnia 2018 roku 



Działając zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy o pomocy społecznej 
(j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) Kierownik ośrodka pomocy 

społecznej składa radzie gminy sprawozdanie z działalności ośrodka za 
rok 2017 oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie realizuje zadania 
nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego poprzez ustawy, 

zadania zlecone, powierzone przez organy Gminy Czarnków, a także 
realizuje działania dodatkowe. 



Realizacja Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 

2014 – 2020 przyjętego przez Radę Gminy uchwałą z dnia 

23.01.2014r. 

Celem Gminnego Programu Aktywności Lokalnej jest rozwój i upowszechnienie przez ośrodek pomocy
społecznej aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej w środowisku lokalnym osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Program aktywności lokalnej jest narzędziem rozwoju form aktywnej integracji służącym aktywizacji
społecznej i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej poprzez prowadzenie działań
adresowanych do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną.
W realizacji programu aktywności lokalnej stosuje się model OSL (organizowania społeczności lokalnej)
z naciskiem na wzmocnienie, w którym środowiskowa praca socjalna jest mocno zakorzeniona.



DZIAŁANIE O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM REALIZOWANE PRZEZ 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNKOWIE W ROKU 2017

Festyn rodzinny w Sołectwie Jędrzejewo – 9 czerwca 2017 roku

Za sprawą Samorządu Wsi i Sołtysa Sołectwa Jędrzejewo, Zespołu Szkół w Jędrzejewie, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz wielu osób i podmiotów, które wsparły organizację odbył
się Festyn Rodzinny, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z Sołectwa i okolic wraz z opiekunami,
a także obecne w naszej Gminie delegacje z Gruzji oraz Słowacji.

Uczestnikom przedsięwzięcia zaproponowano liczne, bezpłatne atrakcje tj. dmuchany zamek, malowanie
twarzy, malowanie ceramicznych figurek, poznanie radiowozu policyjnego, slalom z użyciem narko-
i alko-gogli, poznanie wozu strażackiego wraz z kąpielą w pianie, występy dzieci i młodzieży z 3 krajów -
Polski, Gruzji i Słowacji, a także wyśmienitą zabawę i tańce przy muzyce oraz poczęstunek: kawa, herbata,
napoje zimne, ciasto, bigos, grochówka, kiełbasa z grilla, wata cukrowa, popcorn.











Festyn rodzinny w Średnicy – 22 lipca 2017r.

Sołectwo wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Czarnkowie po raz 8 zorganizowali Festyn Rodzinny dla
mieszkańców. Przedsięwzięcie rozpoczął kabaret osób
dorosłych z Siedliska, po czym rozpoczęła się zabawa.

Atrakcji dla dzieci i młodzieży nie brakowało, gościliśmy
Anioły Drużynę WOPR z Trzcianki, z ogromną kulą
i "makaronami„. Nie zabrakło także edukacji na temat
pierwszej pomocy. Swoje hobby, zamiłowanie do astronomii,
prezentował Pan Sławomir Matz, dzięki któremu mogliśmy
z bliska przyjrzeć się słońcu. Niezawodna była także
Ochotnicza Straż Pożarna z Gajewa, która prezentowała sprzęt
strażacki. Do tańca zapraszali także animatorzy, który
przeprowadziły dzieci i młodzież przez dziki świat,
a wszystko to oczywiście przy poczęstunku słodkim i słonym.
Na koniec Festynu, tradycyjnie już, OSP ochłodziło
uczestników pokazem piany, a następnie chłodnego prysznica.











DZIEŃ WOLONTARIUSZA W GMINIE CZARNKÓW  - 5 grudnia 2017r.

Z okazji przypadającego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zostały złożone życzenia
i podziękowania Wolontariuszom, którzy bezinteresownie, na co dzień pomagają innym. Spotkanie odbyło się
w Urzędzie Gminy Czarnków w sali sesyjnej, a organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wolontariusze mają ogromny wkład w codzienne życie Gminy, jak i w organizację wydarzeń o charakterze
gminnym, zwołani zawsze licznie odpowiadają i przychodzą z pomocą. To im dedykowane były występy
artystyczne i do nich kierowane szczególne podziękowania. Wolontariat na terenie Gminy Czarnków z roku
na rok działa coraz prężniej, krąg wolontariuszy jest coraz większy, a idea bezinteresownej pomocy jest
krzewiona wśród młodych ludzi.

Podczas spotkania gościliśmy wyjątkowe talenty z Naszej Gminy - Sebastian Pawlaczyk, Kamil Januszkiewicz,
Radosław Palczak, Jakub Palczak, Agata Golon, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sarbi.









Projekt „Wykorzystaj szansę”
Nr projektu RPWP.07.01.02-30-0104/16 realizowany w ramach działania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

INTEGRACYJNE SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE – JĘDRZEJEWO 2017

W niedzielę dnia 17 grudnia 2017 roku na Sali wiejskiej w Jędrzejewie odbyła się doroczna Wigilia organizowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy współpracy z Samorządem wsi Jędrzejewo oraz z Fundacją
Gębiczyn – Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej.
W uroczystości wzięło udział ponad 230 osób. Wszyscy uczestnicy wigilijnego spotkania przełamali się opłatkiem życząc wiele
radości, zdrowia i wzajemnej życzliwości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz realizacji osobistych
zamierzeń w Nowym 2018 roku.
Pierwsza część artystyczna uroczystości została przygotowana przez Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie, w której dzieci
zaprezentowały Jasełka. Następnie swój artystyczny talent pokazali: Piotr Jurkiewicz, Aga Wiśniewska, Anna Baranowska,
Sebastian Pawlaczyk i Agata Golon. Wszyscy śpiewaliśmy kolędy najpierw przy akompaniamencie Piotra Jurkiewicza
a następnie gitary księdza Dariusza Szyby. Proboszcz Parafii Jędrzejewo wygłosił Słowo Boże, a potem wykonał najpiękniejsze
polskie kolędy.
Wspólne śpiewy, łamanie się opłatkiem, wieczerza i kolędowanie stworzyły rodzinną atmosferę i wprowadziły wszystkich
zebranych już w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.











Czas podsumowań i podziękowań w Jędrzejewie

„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś….” – takimi słowami p.o. Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie Joanna Mazur podsumowała organizację „Integracyjnego
spotkania przy Wigilijnym Stole” w Jędrzejewie, dziękując wszystkim osobom za włączenie się
w przygotowanie tak pięknego wydarzenia. Spotkanie z osobami zaangażowanymi w pomoc przy
organizacji przedsięwzięcia odbyło się dnia 22 stycznia 2018 roku w Jędrzejewie. Podziękowania za
bezinteresowną pomoc złożył także Sołtys Wsi Jędrzejewo Pan Edward Mitelewski, który ugościł
wszystkich zaproszonych gości. Przy stole nie zabrakło wspomnień ubiegłorocznych wydarzeń oraz
dywagacji na temat tego, co przyniesie nam Nowy Rok. Tego popołudnia padło wiele pięknych
i wzniosłych słów, które na pewno zmotywują Mieszkańców Gminy Czarnków do dalszych, tak
potrzebnych działań.







Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014 - 2020

Okres realizacji i dystrybucji artykułów spożywczych od stycznia 2017r. do grudnia 2017r.



Cel - zapewnienie najuboższym mieszkańcom 
Polski pomocy żywnościowej

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa

żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie

mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też

trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej

przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do

procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc

systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które

są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.



Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (j. t. Dz.U.2017.1769 ze zm.), i których dochód nie przekracza 200% 
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej 



PO PŻ na terenie Gminy Czarnków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie kwalifikuje oraz wydaje skierowania
osobom uprawnionym do otrzymywania pomocy żywnościowej i przekazuje organizacjom
listy osób zakwalifikowanych do pomocy w ramach Programu PO PŻ. Ponadto GOPS
rozpowszechniał informacje o realizacji PO PŻ, wskazując miejsca i terminy wydawania
artykułów spożywczych.

Organizacje realizujące dystrybucję artykułów spożywczych wraz z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Czarnkowie prowadzą działania w ramach Programu, mające na celu
wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Są to min:



• Warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych i dietetyków.
• Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia.
• Warsztaty edukacji ekonomicznej – ekonomiczne prowadzenie gospodarstwa

domowego.
• Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego

żywienia i przeciwdziałania marnotrawienia żywności.

Wymienione wyżej warsztaty odbywają się w okresie realizacji procesu dystrybucji
żywności. Ich część praktyczna ma na celu pokazanie jak wykorzystać żywność, aby
posiłki były zdrowe, smaczne i niemal za każdym razem inne. Spotkania mają także
charakter integracyjny.

Do tej pory w ramach Programu PO PŻ miały miejsce następujące wydarzenia:



26 styczeń 2017 roku - Warsztaty w Sołectwie Ciszkowo, 

dla mieszkańców Ciszkowa, Mikołajewa, Góry nad 

Notecią i Pianówki





1 luty 2017 roku - warsztaty w Sołectwie Sarbia -

Sarbka, dla mieszkańców Sarbii, Sarbki, Brzeźna, 

Marunowa





8 luty 2017 roku - warsztaty w Sołectwie Romanowo Górne 

dla mieszkańców pobierających żywność z Walkowic, 

Romanowa Górnego, Romanowa Dolnego i Osucha





9 marzec 2017 roku - warsztaty w Kuźnicy Czarnkowskiej 

dla mieszkańców Sołectwa Kuźnica Czarnkowska, 

Radosiew, Radolinek, Zofiowo, Bukowiec i Gajewo





OPL – Organizacje zajmujące się dystrybucją żywności 

na terenie Gminy Czarnków
• „DLA DOBRA WSPÓŁNEGO”  - Jędrzejewo oraz Średnica i Gajewo 

Pani Zofia Chestkowaka

• ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW - Kuźnica Czarnkowska oraz Zofiowo, Bukowiec, 

Radosiew, Radolinek

Pan Michał Bielecki

• SOŁECTWO Romanowo Górne oraz Walkowice

Pani Urszula Just

• „PRZYJAZNA WIEŚ GĘBICE” - Gębice, Paliszewo, Hutka

Pan Janusz Wielgosz, Pani Beata Pasz, Pan Jerzy Szcześniak



• „NASZA LEŚNA WIEŚ” - Gębiczyn

Pani Ewelina Woźniak – Chałas

• „STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH” Huta, Komorzewo

Pani Łucja Fligiel

• SOŁECTWO Romanowo Dolne, Osuch

Pani Leokadia Jankowska

• OSP CISZKOWO – Ciszkowo, Góra, Pianówka, Mikołajewo

Pan Jan Majewski

• STOWARZYSZENIE „PRYSZŁOŚĆ DLA ŚMIESZKOWA” – Śmieszkowo, Białężyn, Grzępy

Pan Krzysztof Chyży

• SOŁECTWO Sarbia, Sarbka Marunowo, Brzeźno

Pani Longina Wika



Liczba osób korzystających z PO PŻ – stan na 31.12.2017r.
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Razem: 1104 osób



Struktura osób i rodzin korzystających z PO PŻ
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Ilość żywności, która wpłynęła na teren Gminy Czarnków w roku 2017

Groszek z marchewką 3 078,60 kg

Koncentrat pomidorowy 1 232,64 kg

Herbatniki maślane 1 988,00 kg

Mleko UHT 9 634,00 litrów

Ser podpuszczkowy dojrzewający 2 385,60 kg

Szynka drobiowa 2 683,80 kg

Szynka wieprzowa mielona 298,20 kg

Pasztet wieprzowy 159,04 kg

Fasola biała 3 304,00 kg

Gulasz wieprzowy z warzywami 1 442,00 kg

Cukier biały 3 304,00 kg

Olej rzepakowy 3 304,00 kg

Razem: 32 813,88 kg                  29,72 kg na osobę



Podstawy do udzielenia pomocy art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2014r. o pomocy społecznej (j. t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1769 ze zm.)

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzebie ochrony ofiar handlu ludźmi,
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.
1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.



KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej: 

kwoty obowiązujące od 01 października 2015r.:
dla osoby w rodzinie: 514,00 zł

dla osoby samotnie gospodarującej: 634,00 zł

Kryterium dochodowe w programie „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”:

kwoty obowiązujące od 01 października 2015r.:
dla osoby w rodzinie: 771,00 zł

dla osoby samotnie gospodarującej: 951,00 zł 



Realizacja zadań własnych Gminy o charakterze 
obowiązkowym przez GOPS Czarnków

Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym należą (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej):

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

2. Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, zgodnie z art. 16a ustawy: Ocenę zasobów pomocy społecznej

w Czarnkowie przekazano Wójtowi Gminy Czarnków w 25 kwietnia 2018r. Ocena zasobów pomocy społecznej
przygotowana została w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują w szczególności
infrastrukturę, kadrę, organizacje obywatelskie, aktywność projektowo - konkursową i nakłady finansowe na zadania
pomocy społecznej. Ocena dotyczy osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzajów problemów oraz rozkład
ilościowy, a wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Poniżej kilka aspektów
z tegorocznej oceny zasobów pomocy społecznej, w szczególności tych, które nie mają pokrycia z pozostałymi treściami
niniejszego sprawozdania z działalności ośrodka:



Źródła danych w ocenie zasobów pomocy społecznej

Gminy Czarnków w latach 2015 – 2017 oraz prognozy zasobów w 2018r. 

• Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Czarnków,

• Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków, 

• Referat Finansowo – Księgowy Urzędu Gminy Czarnków,

• Gminny Zespół Obsługi Oświaty Gminy Czarnków, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,

• Sprawozdawczość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie,

• Zestawienia z programu Helios Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie,

• Dane własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie,

• Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie.



Dane o sytuacji 

demograficznej 

i społecznej:

Dane pozyskane 

z Referatu Organizacyjnego 

i Spraw Obywatelskich 

Urzędu Gminy Czarnków 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lata poprzednie

Rok oceny

PROGNOZA*

Rok 2015 Rok 2016 Rok po ocenie
Dwa lata po 

ocenie

MIESZKAŃCY (w osobach)

Ogółem 1 11 377 11 429 11 448 11 448 11 448

KOBIETY

Ogółem 2 5 639 5 629 5 635 5 635 5 635

Wiek 0-17 3 1 187 1 170 1 161 1 161 1 161

Wiek 18-59 4 3 322 3 300 3 297 3 297 3 297

Wiek 60 lat i więcej 5 1 130 1 159 1 177 1 177 1 177

MĘŻCZYŹNI

Ogółem 6 5 738 5 800 5 813 5 813 5 813

Wiek 0-17 7 1 281 1 301 1 298 1 298 1 298

Wiek 18-64 8 3 945 3 933 3 941 3 941 3 941

Wiek 65 lat i więcej 9 512 566 574 574 574



Dane pozyskane 

z Powiatowego Urzędu 

Pracy  w Czarnkowie 

oraz Referatu 

Inwestycji, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy 

Czarnków

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lata poprzednie

Rok oceny

PROGNOZA*

Rok 2015 Rok 2016 Rok po ocenie
Dwa lata po 

ocenie

RYNEK PRACY

Bezrobotni ogółem 10 240 181 93 93 93

Bezrobotni długotrwale ogółem 11 81 40 19 19 19

Bezrobotni ogółem z prawem 
do zasiłku

12 58 53 22 22 22

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Liczba mieszkań komunalnych 
w zasobie gminy

13 112 112 109 109 112

Liczba wniosków złożonych na 
mieszkanie komunalne z 
zasobów gminy

14 14 10 9 10 10

w tym z wiersza 13:
Liczba mieszkań socjalnych 
(lokali)

15 5 5 5 5 5

Liczba oczekujących na 
mieszkanie socjalne

16 6 6 8 10 12

Liczba wyroków eksmisyjnych 
bez wskazania lokalu 
socjalnego

17 0 0 0 0 0



Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 

społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (zadania własne i zlecone)

Dane pozyskane z Urzędu Gminy Czarnków oraz analiza budżetu GOPS w Czarnkowie

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lata poprzednie

Rok oceny

Potrzeby

Rok 2015 Rok 2016 Rok po ocenie
Dwa lata po 

ocenie

OGÓŁEM

OGÓŁEM ( działy) X X 16 309 041 17 105 931 17 105 931

W tym: w budżecie OPS X X 16 125 292 16 911 514 16 920 931

851 - OCHRONA ZDROWIA

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000

w tym: w budżecie OPS 0 0 0 0 0

85154 - Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi

162 636 163 813 128 060 119 000 119 000

w tym: w budżecie OPS 0 0 0 0 0

98,9% środków na realizację zadań w obszarze polityki 
społecznej znajduje się w budżecie GOPS



WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie

Rok oceny
Potrzeby

Rok 2015 Rok 2016 Rok po ocenie
Dwa lata po 

ocenie
852 - POMOC SPOŁECZNA

85202 - Domy pomocy społecznej 442 383 500 058 565 289 588 201 588 201
w tym: w budżecie OPS 442 383 500 058 565 289 588 201 588 201
85203 - Ośrodki Wsparcia 0 0 0 0 0
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie

0 0 2 267 3 500 3 500

w tym: w budżecie OPS 0 0 2 267 3 500 3 500

85213 - Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach centrum 
integracji społecznej

42 627 53 969 62 338 78 101 78 101

w tym: w budżecie OPS 42 627 53 969 62 338 68 684 78 101

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 
w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (od roku 2017)

X X 233 993 209 930 209 930

w tym: w budżecie OPS X X 233 993 209 930 209 930



WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie

Rok oceny
Potrzeby

Rok 2015 Rok 2016 Rok po ocenie
Dwa lata po 

ocenie

85215 - Dodatki mieszkaniowe 59 057 52 643 44 025 54 000 54 000

w tym: w budżecie OPS 0 0 0 0 0

85216 - Zasiłki stałe 203 597 261 641 288 639 298 730 298 730

w tym: w budżecie OPS 203 597 261 641 288 639 298 730 298 730

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 641 186 637 162 708 718 760 746 760 746

w tym: w budżecie OPS 641 186 637 162 708 718 760 746 760 746

85220 - Specjalistyczne poradnictwo, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej

0 0 0 0 0

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze

63 105 70 197 115 669 100 352 100 352

w tym: w budżecie OPS 63 105 70 197 115 669 100 352 100 352

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania X X 268 320 270 000 270 000

w tym: w budżecie OPS X X 268 320 270 000 270 000

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 0 0 0 0 0

85232 - Centra Integracji Społecznej 0 0 0 0 0

85278 - Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych

0 0 0 0 0

85295 - Pozostała działalność X X 0 0 0



WYSZCZEGÓLNIENIE

Lata poprzednie

Rok oceny

Potrzeby

Rok 2015 Rok 2016 Rok po ocenie
Dwa lata po 

ocenie

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85311 - Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób niepełnosprawnych

9 581 9 685 10 664 11 000 11 000

w tym: w budżecie OPS 0 0 0 0 0

85321 - Zespoły orzekania o 
niepełnosprawności

0 0 0 0 0

85324 - Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0 0 0 0 0

85395 - Pozostała działalność 
w zakresie polityki społecznej

5 749 400 62 468 372 905 372 905

w tym: w budżecie OPS 800 400 62 468 372 905 372 905



WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie

Rok oceny
Potrzeby

Rok 2015 Rok 2016 Rok po ocenie
Dwa lata po 

ocenie
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 - Pomoc materialna dla 
uczniów o charakterze socjalnym (od 
roku 2017)

X X 135 237 135 237 135 237

w tym: w budżecie OPS X X 135 237 135 237 135 237

85416 - Pomoc materialna dla 
uczniów o charakterze 
motywacyjnym

X X 0 0 0

855 - Rodzina

85501 - Świadczenie wychowawcze X X 9 125 438 9 316 210 9 316 210

w tym: w budżecie OPS X X 9 125 438 9 316 210 9 316 210

85502 - Świadczenia rodzinne, 
świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

X X 4 413 182 4 592 242 4 592 242

w tym: w budżecie OPS X X 4 413 182 4 592 242 4 592 242



WYSZCZEGÓLNIENIE

Lata poprzednie

Rok oceny

Potrzeby

Rok 2015 Rok 2016 Rok po ocenie
Dwa lata po 

ocenie

85504 - Wspieranie rodziny X X 58 159 71 966 71 966

w tym: w budżecie OPS X X 58 159 71 966 71 966

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie 
żłobków

X X 0 0 0

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie 
klubów dziecięcych

X X 0 0 0

85507 - Dzienni opiekunowie X X 0 0 0

85508 - Rodziny zastępcze X X 41 293 56 182 56 182

w tym: w budżecie OPS X X 41 293 56 182 56 182

85510 - Działalność placówek 
opiekuńczo-wychowawczych

X X 44 282 66 629 66 629

w tym: w budżecie OPS X X 44 282 66 629 66 629



Wydatki na utrzymanie jednostki

Rok 2013 2014 2015 2016 2017
2018 

prognoza
2019 

prognoza

Całkowity roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania jednostki w zł

6 037 798 6 063 790 5 989 906 13 444 115 16 125 564 16 911 511 16 807 694

Wydatki na realizację zadań pomocy 
i integracji społecznej ogółem w zł 
bez względu na źródło finansowania 
OGÓŁEM z tablicy 7

6 037 798 6 063 789 5 989 906 6 664 290 16 125 292 16 911 514 16 920 931

Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100%
(%)

100 100 100 202 100 100 99

Dynamika
(%)

X 100 100 202 50 100 99



Wnioski płynące z oceny zasobów pomocy społecznej:

1. W roku 2017 nastąpił wzrost liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego, co przekłada się na

zwiększającą się liczbę osób długotrwale, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych w Gminie Czarnków.

2. W roku 2017 wzrosła liczba osób wymagających pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu, co ma

bezpośredni wpływ na coraz większe zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Choroby i niepełnosprawność

wpływają także na zwiększone potrzeby w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. W roku 2017 wzrosła ilość osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych

i specjalnych zasiłków dla opiekunów, co wynika z rosnącej liczby seniorów lub osób przewlekle chorych lub

niepełnosprawnych.

4. W DPS rośnie koszt utrzymania mieszkańców wraz ze wzrostem standardów tych domów.

5. W związku z waloryzacją świadczeń rodzinnych wzrastają systematycznie wydatki na ww. świadczenia.



6. Zwiększająca się corocznie liczba zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnkowie, czyli m.in. realizacja Programu Rodzina 500+, realizacja projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego, wzrastająca liczba osób wymagających usług opiekuńczych oraz

specjalistycznych usług opiekuńczych, a także rosnące koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej

przyczyniają się do znacznego wzrostu budżetu GOPS.

Plan finansowy na 2015 rok Plan finansowy na 2017 rok

6 062 029,00 zł 16 655 065,00



c.d. zadań obowiązkowych:

3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym: Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie
schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach,
schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. (art. 48 ustawy).
W roku 2017 nie było potrzeby udzielenia schronienia.



4. Przyznawania i wypłacanie zasiłków okresowych:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego (art. 38 ustawy o pomocy społecznej).

Zasiłki okresowe

Rok 2016 2017

Liczba osób 47 41

Liczba świadczeń 194 188

Kwota świadczeń w złotych 72 436 70 610

Uśredniona kwota zasiłku w 

złotych
373,38 375,59



5. Przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych: 

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. (art. 39 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej).

Zasiłki jednorazowe celowe

Rok 2016 2017

Liczba osób 290 269

Kwota świadczeń w złotych 171 306 145 300

Uśredniona kwota zasiłku w 

złotych
590,71 540,15



6. Przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 
w wyniku zdarzenia losowego: 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub w wyniku
klęski żywiołowej lub ekologicznej może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać
zwrotowi. (art. 40 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

Zdarzenie losowe - zasiłek celowy

Rok 2016 2017

Liczba świadczeń 0 3

Kwota świadczeń 

(w zł)
0 14 500



7. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zleca realizacje usług opiekuńczych dla
mieszkańców Gminy Czarnków, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy innych osób w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej
przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. (art. 50
ustawy o pomocy społecznej).
W roku 2017 usługi opiekuńcze w podstawowym zakresie realizowała Spółdzielnia Socjalna
„Słoneczko”.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym. W roku 2017 usługi te realizowane były przez Spółdzielnie Socjalną
„Równe Szanse” oraz Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej MEDICA w Sarbce.



Usługi opiekuńcze

Rok 2016 2017

Liczba osób 10 26

Liczba świadczeń 3 096 4 182

Kwota świadczeń w złotych 70 197 115 670

W tym specjalistyczne usługi opiekuńcze

Liczba osób 2 6

Kwota świadczeń w złotych 22 380 48 400

Uśredniona kwota kosztu usług opiekuńczych na jedną osobę korzystającą 

Kwota uśredniona w złotych 22,67 27,66



8. Dożywianie:

Realizacja „Programu Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania” w ramach, którego realizowane jest to zadanie. 

„Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania” 2016 2017

liczba osób objętych programem 616 578

Koszt programu (w zł) 268 320 268 320

z tego: dotacja (w zł) 208 320 208 320

z tego: środki własne (w zł) 60 000 60 000



Zasiłki celowe wypłacane w ramach Programu

Rok 2016 2017

Liczba osób 142 79

Liczba świadczeń 273 285

Kwota świadczeń 

(w zł)
129 254 115 637

Uśredniona kwota zasiłku 

celowego 

(w zł)

473,46 405,74

Paczki żywnościowe w ramach Programu

Rok 2016 2017

Liczba osób 0 70

Kwota świadczeń 
(w zł)

0 29 400

Wartość jednej paczki (w 
zł)

0 420



Pomoc świadczono w postaci 1 gorącego posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki w szkole bądź
w przedszkolu: Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej,
Zespół Placówek Oświatowych „NASZ DOM” w Gębicach, Szkoła Podstawowa w Gębicach, Szkoła
Podstawowa w Romanowie Dolnym, Szkoła Podstawowa w Sarbii, Szkoła Podstawowa w Hucie, Szkoła
Podstawowa w Śmieszkowie, Szkoła Podstawowa w Czarnkowie oraz Publiczne Przedszkole
w Zofiowie, Gajewie, Brzeźnie, Romanowie Dolnym, Romanowie Górnym, Hucie, Kuźnicy
Czarnkowskiej, Jędrzejewie, Gębicach, Mikołajewie, Śmieszkowie, Przedszkole Miejskie w Czarnkowie,
Zespół Szkól w Pile, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, Szkoła Podstawowa w Gulczu,
Gimnazjum w Rosku.

Posiłki w ramach Programu

Rok 2016 2017

Liczba osób 298 274

Kwota świadczeń 

(w zł)
138 728 123 283

Uśredniona wartość jednego 

posiłku (w zł)
4,15 4,55



9. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym: 

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
(art. 44 ustawy o pomocy społecznej).

Sprawienie pogrzebu

Rok 2016 2017

Liczba osób 0 1

Kwota świadczeń 

(w zł)
0 3 583



10. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 
gminy w tym domu:

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy
społecznej. (art. 54 ust 1 ustawy o pomocy społecznej).

Domy Pomocy Społecznej

Rok 2016 2017

Liczba osób 20 21

w tym liczba osób skierowanych 

w roku
3 0

Liczba świadczeń 213 246

Kwota świadczeń (w zł) 500 058 565 289

Średniomiesięczny koszt 
utrzymania 1 mieszkańca w DPS

2 347,69 2 297,92



11. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 
w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza sprawozdania z wykonanych zadań
i przekazuje je właściwemu wojewodzie: sprawozdawczość kwartalna, półroczna, roczna oraz
pojedyncze sprawozdania jednorazowe.

Ośrodek w roku 2017 przekazał około 200 sprawozdań.



12. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne:

Zasiłek stały przysługuje:
1) osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy w powodu wieku lub

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej;

2) osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy w powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (art. 37 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).



Zasiłki stałe

Rok 2016 2017

Liczba osób 56 60

Liczba świadczeń 518 576

Kwota świadczeń w złotych 256 655 288 639

Uśredniona kwota zasiłku w 

złotych
495,47 501,11

W tym: dla osoby samotnie gospodarującej

Liczba osób 38 44

Kwota świadczeń w złotych 211 632 243 240

W tym: dla osoby pozostającej w rodzinie

Liczba osób 18 16

Kwota świadczeń w złotych 45 023 45 399



Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze
zm.) – art. 66 pkt. 26 (osoby pobierające zasiłek stały) oraz pkt. 30 (osoby objęte indywidualnym
programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny).

Składki zdrowotne od zasiłków stałych

Rok 2016 2017

Liczba osób 28 42

Kwota świadczeń w złotych 20 887 24 600

Składki zdrowotne od uczestników centrum integracji społecznej

Liczba osób 17 12

Kwota świadczeń w złotych 10 546 7 556



Zgodnie z art. 54 cytowanej ustawy ubezpieczeniem można objąć także osoby, które nie posiadają
możliwości uzyskania ubezpieczenia z innych źródeł oraz spełniają kryterium dochodowe, zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej, na okres 90 dni.

Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych 

na okres 90 dni

Rok 2016 2017

Liczba osób 15 54



13. Inne formy pomocy i wsparcia osobom i rodzinom

2016 2017

Poradnictwo Specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne)

24 43

Interwencja Kryzysowa

24 38

Praca Socjalna

346 331

Kontrakt Socjalny

22 21



Zadania własne gminy
Do zadań własnych Gminy należą (art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej):

1. Przyznawania i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających
kryterium dochodowe może być przyznany: 1) specjalny zasiłek celowy w wysokości
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub
rodziny, który nie podlega zwrotowi (art. 41 ustawy).

Zasiłki specjalne celowe

Rok 2016 2017

Liczba osób 50 70

Liczba świadczeń 104 124

Kwota świadczeń (w zł) 27 460 29 590

Uśredniona kwota zasiłku 

specjalnego celowego (w zł) 264,04 238,63



2. Kierowanie do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w Gminie Czarnków realizowany jest przez Centrum
Integracji Społecznej w Gębiczynie. Dla pracowników socjalnych jest to jedno z narzędzi aktywizacji
społecznej i zawodowej osób pozostających poza rynkiem pracy.

Rok

Liczba uczestników 

skierowanych do CIS z 

Gminy Czarnków

Zatrudnienie
Wypłacone świadczenia 

integracyjne netto

2016
40 3 161 217

2017
42 4 113 838



Zadania zlecone gminie
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należą 

(art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej):

1. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Rok 2016 2017

Liczba osób 33 18

Liczba świadczeń 65 64

Kwota świadczeń (w zł) 90 210 88 825

Uśredniona kwota wynagrodzenia (w zł) 1 387,85 1 387,89



Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania

wynagrodzenia. (art. 53a ustawy).



2. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oaz rozwój specjalistycznego wsparcia:

1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie,
które polega w szczególności na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dążeniu do reintegracji rodziny.
2. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1) pracy z rodziną;
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
3. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych
oraz źródeł wsparcia zewnętrznego (art. 8 ustawy).



Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.)

Celem : Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –

wychowawczej.

Cel realizowany jest przez szereg działań, m. in. dostarczanie wiedzy i uczenie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych, pomoc w integracji rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania

i funkcjonowania rodziny, zacieśnienie współpracy z podmiotami podejmującymi różnorodne działania na

rzecz rodzin z dziećmi, organizacja indywidualnych konsultacji psychologicznych dla rodzin, systematyczna

praca z rodzinami z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych polegająca m.in. na

diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności opiekuńczo-wychowawczej,

zaniedbań względem dzieci, sporządzaniu planów pracy z rodziną oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie.



Działania związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rok 2016 2017

Liczba asystentów rodziny 1 1

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 12 11

z tego: do 3 miesięcy 0 0

powyżej 3 do 12 miesięcy 3 3

powyżej roku 9 11

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym: 1 4

ze względu na osiągnięcie celów 0 3

ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 1 1

ze względu na brak efektów 0 0

ze względu na zmianę metody pracy 0 0



W 2017 roku asystent rodziny zakończył współpracę z czterema rodzinami, ze 
względu na realizację celów zawartych w planie pracy z rodziną.

CELE jakie wyznacza i realizuje asystent rodziny:

• poprawa warunków mieszkaniowych,
• poprawa sytuacji materialnej,
• spłata zadłużenia,
• wzmocnienie posiadanych oraz zdobycie nowych umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,
• zwiększenie umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, dbałości o czystość,
• pomoc przy racjonalnym gospodarowaniu budżetem domowym,
• wspieranie w wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dzieci,
• podejmowanie działań w kierunku poszukania pracy zarobkowej,
• podjęcie leczenia odwykowego,
• zwiększenie dbałości o zdrowie przez osoby objęte wsparciem.



Efekty pracy asystenta rodziny w 2017 roku

Całkowite ubezwłasnowolnienie 4 osób, ustanowienie dla ww. opiekunów prawnych.
EFEKT: osoby objęte wsparciem asystenta rodziny nie trafiły do domów pomocy społecznej.

Podjęcie leczenia odwykowego przez osoby uzależnione objęte wsparciem asystenta rodziny.
EFEKT: usamodzielnienie rodziny oraz poprawa pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, powierzenie
rodzinie wykonywania władzy rodzicielskiej przez sąd w związku z poprawnym wykonywaniem przez nią
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W konsekwencji działań w 2017 roku z Gminy Czarnków ośmioro
dzieci nie trafiło do pieczy zastępczej.

Osoby chore zostały poddane leczeniu psychiatrycznemu, jedna z osób zgodnie z postanowieniem sądu, 
druga w bezpośrednim działaniu asystenta rodziny.
EFEKT: zabezpieczenie osób chorych, zaopatrzenie je w odpowiednie leki, jednocześnie zadbanie
o bezpieczeństwo tych osób oraz dzieci w rodzinach, poprawa jakości ich życia.

Wszystkie rodziny, objęte wsparciem asystenta rodziny są zabezpieczone pod względem podstawowych
potrzeb życiowych tj. zdrowotnym, żywnościowym, leków, odzieży, środków czystości oraz innych
przedmiotów codziennego użytku. Asystent na bieżąco monitoruje sytuację szkolną dzieci, codziennie
wizytuje rodziny w środowisku.



Potrzeby w zakresie wspierania rodzin

➢ Rozwój form wsparcia i instrumentów w pracy socjalnej asystenta rodziny.

➢ Zapewnienie środków na stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji asystenta rodziny.

➢ Wsparcie w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych rodzin objętych wsparciem 
asystenta rodziny.



RODZINY ZASTEPCZE – w 2017 roku zgodnie z Postanowieniem Sądu – wsparcie nieletnich

będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie opłacał pobyt 8 dzieci w rodzinach

zastępczych. – łączne wydatki 41 293 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE - w 2017 roku zgodnie z Postanowieniem

Sądu – wsparcie nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie opłacał

pobyt 4 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych „Słoneczny Dom” w Krzyżu

Wielkopolskim oraz „Sychem” w Szamotułach. – łączne wydatki 44 282 zł



Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1390) 

W celu prawidłowej realizacji zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie realizuje

gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata

2016 – 2020.

Cele Programu:

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czarnków,

2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz działań profilaktycznych,

3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,

4) rozpowszechnianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych.



Cele ogólne realizowane są poprzez:

1) budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,

2) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Czarnków,

3) podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,

4) udzielanie kompleksowej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

5) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie,

6) organizowanie kampanii społecznych związanych z przemocą w rodzinie,

7) rozpowszechnianie informacji na terenie Gminy Czarnków w ramach szeroko rozumianej promocji,

8) współpraca ze szkołami i świetlicami środowiskowymi w zakresie aktywnych działań profilaktycznych

związanych z przemocą w rodzinie.



Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Rok 2016 2017

liczba rozpoczętych procedur niebieskiej karty 24 19

w tym: rozpoczętych przez GOPS 6 8

w tym: rozpoczętych przez policję 15 9

w tym: rozpoczętych przez oświatę 1 1

w tym: rozpoczętych przez GKds.PiRPA 2 1

w tym: rozpoczętych przez ochronę zdrowia 0 0



Ponadto w roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie wystosował:

➢ 9 wniosków do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

➢ 1 wniosek do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dziecka,

➢ 3 zawiadomień do Policji lub Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego

z użyciem przemocy.



Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Rok 2016 2017

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 4 3

Liczba odbytych Grup Roboczych 45 33

Liczba wizyt pracowników socjalnych w środowisku –

realizacja planów pomocy w ramach prowadzonych 

Niebiesiech Kart

250 328



Konferencja BEZ PRZEMOCY podsumowująca działania 
kampanii społecznej - 13 marca 2017 roku

Realizowana w Gminie Czarnków roczna kampania społeczna pod hasłem „Bez przemocy”
została podsumowana konferencją pod tym samym tytułem. Inicjatorem podejmowanych
w ramach tej kampanii zadań był Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminie Czarnków
wraz ze wszystkimi współtworzącymi go instytucjami. Działania podjęte w kampanii
społecznej miały na celu przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej oraz dotarcie
do szerokiego grona odbiorców z mocnym przekazem, że przemoc w rodzinie nie jest
bezkarna, oraz że nic jej nie usprawiedliwia. Pomimo zakończonej już kampanii społecznej BEZ
PRZEMOCY w Gminie Czarnków działania edukacyjno – informacyjne na terenie Gminy
Czarnków nie zostały zaprzestane, wręcz przeciwnie – są w dalszym ciągu kontynuowane.



Na konferencji zostały wygłoszone referaty przez osoby, które w swojej codziennej pracy

spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie m.in. przez Panią Monikę Piotrowską, Pana

Wojciecha Mroczkowskiego, Panią Agnieszkę Klepianowską, Panią Małgorzatę Wincenciak, Panią

Annę Wybraniec, Panią Ewę Pawlikowską – Adamczak oraz Pana Stanisława Jarosz.

Główne zagadnienia, które zostały poruszone podczas konferencji to realizacje działań w ramach

Zespołu Interdyscyplinarnego i ilości osób w nie zaangażowanych, dobre praktyki w zakresie

omawianego tematu, związek przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, kliniczne skutki

stosowania przemocy w rodzinie, zespół dziecka maltretowanego i jego syndromy oraz raport

z diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Czarnków, opisany na podstawie

zrealizowanego badania sondażowego.









Powody udzielania pomocy osobom lub rodzinom

Rok 2016 2017

ubóstwo 287 267

bezdomność 1 1

potrzeba ochrony macierzyństwa 94 76

bezrobocie 123 75

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba 213 237

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 

(np. rodziny niepełne, wielodzietne)
26 18

przemoc w rodzinie 9 9

narkomania 0 1

alkoholizm 25 26

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego
2 6

zdarzenie losowe 0 3



Struktura rodzin korzystających ze wsparcia i pomocy –

rodziny 

Rok 2016 2017

gospodarstwa jednoosobowe 100 115

rodziny dwuosobowe 56 58

rodziny trzyosobowe 62 54

rodziny czteroosobowe 79 79

rodziny pięcioosobowe 48 46

rodziny sześcioosobowe i więcej 37 31



Struktura rodzin korzystających ze wsparcia i pomocy –

rodziny z dziećmi
Rok 2016 2017

rodziny z jednym dzieckiem 43 37

rodziny z dwójką dzieci 66 70

rodziny z trójką dzieci 38 35

rodziny z czwórką dzieci 11 10

rodziny z piątką dzieci 9 5

rodziny z szóstką dzieci 3 6

rodziny z siódemką i więcej dzieci 3 3

Rodziny niepełne ogółem 42 38

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 62 22



Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. 2017r., poz. 1952 ze zm.) 

rodzaje świadczeń i kryteria ich przyznania

Zasiłek rodzinny – świadczenie pieniężne mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie

dziecka, uzależniony od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę:

- kryterium dochodowe – 674,00zł;

- kryterium dochodowe dla rodziny, gdzie członkiem jest niepełnosprawne dziecko – 774,00zł

Wysokość zasiłku rodzinnego – od m-ca listopada 2016r.:

- na dziecko do ukończenia 5 roku życia: 95,00 zł;

- na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: 124,00 zł;

- na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia: 135,00 zł;



Dodatki do zasiłków rodzinnych

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany w wysokości 1 000,00 zł na nowonarodzone dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacany

w wysokości 400,00 zł na dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wypłacany w wysokości 193,00 zł na dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacany w wysokości;

- na dziecko do 5 roku życia - 90,00 zł;

- na dziecko powyżej 5 roku życia –110,00 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu rozpoczęcia roku szkolonego wypłacany w wysokości 100,00 zł na uczące się

dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkiwania ucznia w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) -

wypłacany w wysokości 113,00 zł na uczące się dziecko, które zamieszkuje w internacie.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu ucznia do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacany

w wysokości 69,00 zł na uczące się dziecko, które dojeżdża do szkoły.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wypłacany w wysokości 100,00 zł

na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie



Rok 2016 2017

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych

Liczba świadczeń 17 251 16 240

Kwota świadczeń 

(w zł)
1 966 497 1 948 446

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Liczba świadczeń 0 3

Kwota świadczeń 

(w zł)
0 12 000

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Liczba świadczeń 112 124

Kwota świadczeń 

(w zł)
112 000 124 000



„Złotówka za złotówkę” przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych nie

oznacza utraty tych świadczeń. Przekroczenie progu dochodowego o złotówkę, 20 zł, 30 zł, oznacza

pomniejszanie wysokości zasiłku rodzinnego. Minimalne świadczenie wypłacane według nowych zasad wynosi

20 zł. Dla przykładu - jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków

w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie zasiłek rodzinny z dodatkami

przysługuje w kwocie 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, rodzina już by nie otrzymała tego świadczenia.

„złotówka za złotówkę”

Rok 2016 2017

Liczba świadczeń 295 588

Kwota świadczeń 

(w zł)
11 708 28 925



Inne świadczenia wypłacane w ramach świadczeń rodzinnych

Zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany niezależnie od dochodu w wysokości 153,00 zł osobom, które posiadają znaczny stopień

niepełnosprawności lub umiarkowany (jeżeli niepełnosprawność ta powstała przed 21 rokiem życia).

Świadczenie pielęgnacyjne – przyznawane niezależnie od dochodu osobom, które rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia

w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem w wysokości 1 406,00 zł miesięcznie ( od stycznia 2018r. 1 474,00zł).

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do

ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku

życia.

Zasiłek dla opiekuna – świadczenie przyznawane dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca

2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla

opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.



Specjalny zasiłek opiekuńczy – Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017, poz. 682) ciąży

obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest uzależnione od kryterium dochodowego,

przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki

w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 664,00 zł. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie

świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.



Rok 2016 2017

Świadczenie pielęgnacyjne

Liczba świadczeń 411 452

Kwota świadczeń (w zł) 530 209 627 329

Zasiłek pielęgnacyjny

Liczba świadczeń 3 022 3 182

Kwota świadczeń (w zł) 462 366 486 846

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Liczba świadczeń 185 183

Kwota świadczeń (w zł) 95 999 94 390

Zasiłek dla opiekuna

Liczba świadczeń 172 134

Kwota świadczeń (w zł) 88 643 69 278



Rok 2016 2017

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba świadczeń 302 344

Kwota świadczeń 

(w zł)
22 537 30 182

Składka na ubezpieczenie społeczne

Liczba świadczeń 434 592

Kwota świadczeń (w zł)
118 173 160 412



Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku

macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia

rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1 000,00 zł

miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków (5 i więcej) ten okres będzie mógł być wydłużony

nawet do 71 tygodni.

Rok 2016 2017

Świadczenia rodzicielskie

Liczba świadczeń 426 414

Kwota świadczeń 

(w zł)
373 401 381 077



Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U.  z 2018r., poz. 554)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku

życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę

w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Rok 2016 2017

Świadczenie z Funduszu alimentacyjnego

Liczba osób 94 60

Liczba rodzin 64 39

Kwota świadczeń 

(w zł)
446 142 325 613



Postępowania prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych

Rok 2016 2017

Liczba dłużników, wobec, których 

prowadzone było postępowanie 
126 118

Kwoty zwrócone przez dłużników 

(w zł)
52 216,77 53 324,65

W tym: dochód Państwa (60%) – w zł 31 330,12 30 606,02

W tym: dochód Gminy Czarnków (40%) –

w zł
20 886,65 22 718,63



Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1851 ze zm.)

Świadczenie wychowawcze (500+):

• przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia

ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

• przysługuje osobom w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

• przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty

800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje

na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

• przysługuje na kolejne dzieci w rodzinie do 18 roku życia bez względu na dochód.



Świadczenia wychowawcze

Rok 2016 2017

Liczba świadczeń 13 550 18 059

Kwota świadczeń 

(w zł)
6 702 357 9 012 963

Liczba dzieci 

uprawnionych
1 535 1 704

W tym: liczba dzieci I 673 853

W tym: liczba dzieci 

kolejnych
862 851



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
paździer

nik
listopad grudzień

2015 9 6 6 12 11 13 14 13 14 3 6 15

2017 14 9 15 10 8 14 13 15 8 19 16 12
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Liczba urodzonych dzieci w Gminie 

Czarnków

Razem 2015 rok: 
122 dzieci

Razem 2017 rok: 
153 dzieci



Wpływ świadczenia wychowawczego na liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej

Osoby i rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia (przyznano świadczenia) 

2016 2017

641 633

Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie pieniężne

2016 2017

347 345

Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie niepieniężne

2016 2017

297 358

Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie rodzinne

2016 2017

476 549

Osoby i rodziny, którym przyznano fundusz alimentacyjny

2016 2017

94 60



Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

(j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 ze zm.) – kryterium przyznania:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji

opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub

wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 01 października 2015 – 514,00 zł



Rok 2016 2017

Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne

Liczba osób 406 329

Kwota świadczeń (w zł) 140 445 135 237

Uśredniona kwota stypendium 

szkolnego 

(w zł)

345,92 411,05



Struktura uczniów korzystających z stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

ROK SZKOLNY 2016/2017 2017/2018

Szkoła Podstawowa 96 107

Gimnazjum 36 12

Szkoła Specjalna 3 4

Liceum Ogólnokształcące 7 9

Technikum 21 14

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 15 7

Policealna roczna szkoła dla dorosłych 1 0



Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny 

(j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1832 ze zm.)

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę,

w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 1) w wieku do

ukończenia 18. roku życia; 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: a)

szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, b) szkole wyższej - do końca roku

akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, 3) bez ograniczeń

wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu

niepełnosprawności. (art. 4).



Liczba Kart Dużej Rodziny 

Rok 2016 2017

Liczba wydanych Kart 96 23

Liczba rodzin, które otrzymały 

Karty
90 105

Liczba dzieci w rodzinach, które 

otrzymały Karty
61 359

Kwota rozliczona w ramach 

dotacji Karty Dużej Rodziny (w 

zł)

227,80 273,36



POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – REALIZACJA PROJEKTÓW 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w 2017 realizował dwa projekty współfinansowane ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

operacyjnego 2014-2020.

1. Poddziałanie 7.2.1 projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie powiatu

czarnkowsko – trzcianeckiego” skierowany dla 9 osób dorosłych i 14 dzieci

➢ CEL: poprawa dostępu do usług społecznych. Projekt skierowany jest do rodzin objętych asystenturą

oraz z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

➢ Projekt jest realizowany w partnerstwie z PCPR w Trzciance (lider).

➢ Wartość projektu realizowanego przez GOPS: 65 922,00zł



Działania w projekcie:

• Poradnictwo specjalistyczne – głównie psychologiczne

• Warsztaty psychologiczne dla dorosłych

• Warsztaty racjonalnego gospodarowania budżetem domowym

• Zajęcia indywidualne w zakresie gospodarowania budżetem domowym

• Warsztaty psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci

Zakończenie realizacji projektu: 31.10.2018r.





2. Poddziałanie 7.1.2 projekt „Wykorzystaj szansę” skierowany dla 38 osób dorosłych

➢ CEL: wzrost aktywności społecznej, wyrównanie i wzrost szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym klientów GOPS Czarnków korzystających

z pomocy społecznej oraz ich otoczenia.

➢ Projekt jest realizowany w partnerstwie z PUP Czarnków oraz w porozumieniu z CIS Gębiczyn.

➢ Wartość projektu: 365 464,44 zł

➢ W grudniu 2017 roku odbyło się „Integracyjne spotkanie przy wigilijnym stole” w Jędrzejewie, które

w całości zostało sfinansowane z projektu „Wykorzystaj szansę”.



Działania w projekcie:

• 20 osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie

• 18 osób skierowanych do Programu Aktywności Lokalnej

• Grupowe i indywidualne doradztwo prawne

• Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnych Planów Działania

• Grupowe i indywidualne doradztwo psychologiczne

• Grupowe i indywidualne doradztwo z autoprezentacji

• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

• Działania o charakterze środowiskowym : „Integracyjne spotkanie przy wigilijnym stole” 

Jędrzejewo 2017 oraz wycieczka integracyjno – edukacyjna dla uczestników projektu w 2018 roku

• Staż zawodowy dla 6 uczestników projektu

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2018r.





Inne wydatki GOPS Czarnków w ramach zakupów i usług 

(poza bieżącą działalnością):

➢ Wydatek inwestycyjny: zakup serwera wraz z oprogramowaniem kwota 4 999,00zł

➢ Zakup regałów archiwalnych na kwotę 4 364,66 zł

➢ Usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów na kwotę 12 808,00zł



Administracja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czarnkowie

Ilość wydanych decyzji ( łącznie w roku 2017: 4 360 szt.):

2016 2017

- Pomoc Społeczna (pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki 

jednorazowe celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, DPS-y, zasiłki jednorazowe 

celowe specjalne, dożywianie w przedszkolu i szkołach, ubezpieczenia 

zdrowotne):

1 840 1 700

- Fundusz Alimentacyjny: 87 81

- Stypendia:                                237 329

- Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne 

zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, programy 

rządowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenia 

zdrowotne):

951 1 084

Świadczenia wychowawcze:
1 155 1 146



Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

➢ Zapewnienie rozwoju środowiskowej opieki osobom zależnym i tracącym samodzielność z powodu stanu zdrowia i/lub

wieku – zabezpieczenie większych środków na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, utrzymujących

osobę jak najdłużej w jej naturalnym środowisku.

➢ Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe podnoszenie

kwalifikacji i kompetencji kadr pomocy społecznej – potrzeba organizacji superwizji pracy socjalnej.

➢ Potrzeba zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

➢ Potrzeba dokształcania i doskonalenia przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie procedur wynikających

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

➢ Dalszy rozwój form wsparcia i instrumentów w pracy socjalnej (w tym asystentury rodzinnej).

➢ Prowadzenie i rozwój współpracy partnerskiej instytucji pomocy i integracji społecznej i instytucji rynku pracy na rzecz

aktywizacji społeczno-zawodowej klientów GOPS.

➢ Oddzielenie pracy socjalnej od pracy administracyjnej.



Dziękuję za uwagę

Czarnków, 27 kwietnia 2018 roku
Joanna Mazur

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie


