
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO 
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Działając zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa radzie gminy sprawozdanie 

z działalności ośrodka za rok 2019 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 organ 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.



Działania o charakterze środowiskowym realizowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czarnkowie w roku 2019:

Włączenie się w organizację i realizację obchodów Dnia Dziecka w Czarnkowie w dniu 01 czerwca 2019r.



Podobnie jak w latach ubiegłych, Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Czarnkowie we współpracy ze Szkołą Podstawową

w Jędrzejewie oraz Samorządem Wsi Jędrzejewo włączył się

w organizację rodzinnego pikniku z okazji obchodów

Międzynarodowego Tygodnia Kultury i Sportu oraz Dnia Dziecka.

Wydarzenie miało miejsce 09 czerwca 2019 roku na boisku we wsi

Jędrzejewo. Piknik Rodzinny podsumowywał cały tydzień imprez

kulturalnych i sportowych, podczas którego Gmina Czarnków

gościła delegację młodzieży i dorosłych z Gruzji.

Piknik Rodzinny w Jędrzejewie – 09.06.2019r.  





Piknik Rodziny w Sołectwie Sarbia –
Sarbka 23.06.2019r.

Po raz kolejny we współpracy z Sołectwem Sarbia

– Sarbia, Szkołą Podstawową przygotowaliśmy

Piknik Rodzinny w dniu 23 czerwca 2019r.





Mikołajki w Sołectwie Ciszkowo

07.12.2019r. razem z Sołectwem 

Ciszkowo przygotowaliśmy Mikołajki 

dla najmłodszych mieszkańców. Naszym 

zadaniem były dekoracje choinki 

wykonane wraz z dziećmi. 

W spotkaniu uczestniczyło  ponad 40 

dzieci. 





Dzień Wolontariusza w Gminie Czarnków – 09 grudzień 2019

W sali towarzyskiej MCK w Czarnkowie

09 grudnia odbyły się obchody Gminnego Dnia

Wolontariusza. Spotkaniu towarzyszył występ

artystyczny zespołu muzycznego KARIN oraz

dzieci z ogniska muzycznego z Wielenia pod

przewodnictwem Pani Małgorzaty Bratek.

Podczas spotkania o swoich doświadczeniach

wolontariatu w pracy na rzecz mieszkańców

gminy Czarnków opowiadali Państwo Alina

i Stefan Wawrzyniakowie oraz Krzysztof Wiza.

Zostało wyróżnionych 70 osób, które wspierają

i realizują działania na rzecz Gminy Czarnków.





Integracyjne spotkanie „Przy Wigilijnym 

Stole” – Sarbia, 15.12.2019

Po raz 9 podjęliśmy trud przygotowania gminnego
integracyjnego spotkania przy wigilijnym stole 15.12.2019
w Sołectwie Sarbia - Sarbka pod hasłem: Zgoda w kraju,
pokój poza jego granicami.

Razem: Gmina Czarnków, GOPS Czarnków, Sołtys wraz
z Radą Sołecką, KGW w Sarbi i Sarbce, Fundacja
Gębiczyn, Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji
Społecznej oraz przy wsparciu bardzo dużej liczby osób
zaangażowanych (w tym KGW z terenu gminy)
przygotowaliśmy niesamowite spotkanie.

Przy stołach zasiadło blisko 350 osób, po to aby spędzić
ten przedświąteczny czas razem, przełamać się opłatkiem,
pośpiewać kolędy razem z chórem Harmonia.







Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Okres realizacji i dystrybucji artykułów spożywczych od wrzesień 2018r. do czerwca 2019r.



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 (Dz.U.2019.1507 ze zm.), i których dochód nie przekracza 200% 

kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe:

dla  osoby  samotn ie  gospodarującej :  1  402 ,00  z ł  

dla  osoby  w rodzin ie :  1  056 ,00  z ł  



Ilość żywności, która wpłynęła na teren Gminy Czarnków

Groszek z marchewką 1 537 kg

Fasola biała 3 460 kg

Koncentrat pomidorowy 923 kg

Buraczki wiórki 1 009 kg

Powidła śliwkowe 1 730 kg

Makaron jajeczny 4 324 kg

Makaron kukurydziany 495 kg

Ryż biały 2 883kg

Kasza gryczana 1 377 kg

Herbatniki maślane 769 kg

Mleko UHT 1 794 kg

Ser podpuszczkowy dojrzewający 2 153 kg

Szynka drobiowa 2 306 kg

Szynka wieprzowa mielona 2 018 kg

Pasztet wieprzowy 587 kg

Kabanosy 330 kg

Filet z makreli w oleju 1 525 kg

Cukier 3 630 kg

Miód 359 kg

Olej rzepakowy 3 672 kg

Gołąbki w sosie pomidorowym 1 633 kg

Razem: 38 515,5 kg                  40,12 kg na osobę



OPL – Organizacje zajmujące się dystrybucją żywności na terenie

Gminy Czarnków

„DLA DOBRA WSPÓŁNEGO”  - Jędrzejewo oraz Średnica i Gajewo 

Pani Zofia Chestkowaka

65 rodzin 

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

Radolinek

Pan Michał Bielecki

41 rodzin

SOŁECTWO Romanowo Górne oraz Walkowice

Pani Urszula Just

20 rodziny

„PRZYJAZNA WIEŚ GĘBICE” - Gębice, Paliszewo, Hutka

Pan Janusz Wielgosz, Pani Beata Pasz, Pan Jerzy Szcześniak

28 rodzin



„NASZA LEŚNA WIEŚ” - Gębiczyn
Pani Ewelina Woźniak – Chałas
9 rodzin

„STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH” Huta, Komorzewo
Pani Lucyna Fligiel
8 rodzin

SOŁECTWO Romanowo Dolne, Osuch
Pani Leokadia Jankowska/ Pani Hanna Rzysko – Żukowska
18 rodzin

OSP CISZKOWO - Góra, Pianówka, Mikołajewo
Pan Jan Majewski
10 rodzin

STOWARZYSZENIE „PRYSZŁOŚĆ DLA ŚMIESZKOWA” – Śmieszkowo, Białężyn, Grzępy
Pan Krzysztof Chyży
4 rodziny

SOŁECTWO Sarbia, Sarbka Marunowo, Brzeźno
Pani Longina Wika
32 rodziny



Pomoc skierowana do mieszkańców Gminy Czarnków 
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Razem: 960 osób

tj. 235 rodzin



Podstawy do udzielenia pomocy art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o

pomocy społecznej (j. t. Dz.U. z 2019r., poz. 1507 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

Świadczenia z pomocy społecznej:

dla osoby w rodzinie: 528,00 zł

dla osoby samotnie gospodarującej: 701,00 zł

Świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w domu 

i szkole” na zakup posiłku lub żywności:

dla osoby w rodzinie: 792,00 zł

dla osoby samotnie gospodarującej: 1051,50 zł

Pomoc w ramach PO PŻ:

dla osoby w rodzinie: 1056,00 zł

dla osoby samotnie gospodarującej: 1402,00 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. W roku 2020 konieczne jest opracowanie

nowego dokumentu strategicznego.

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

w Czarnkowie przekazano Wójtowi Gminy Czarnków w 28 kwietnia 2020r. 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:



Dane o sytuacji 
demograficznej 
i społecznej:



Bezrobocie



Wskaźnik 
bezrobocia wśród 
beneficjentów 
pomocy społecznej



















Wnioski płynące z oceny zasobów pomocy społecznej:

1. W roku 2019, podobnie jak w latach ubiegłych, wrosła liczba osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

zasiłku pielęgnacyjnego, co wynika ze stale rosnącej liczby seniorów, osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.

2. Rośną potrzeby związane z zapewnieniem całodobowej opieki dla osób tego wymagających, stąd też nie maleje zapotrzebowanie na Domy Pomocy 

Społecznej, co powoduje wzrastające koszty utrzymania mieszkańca oraz jednocześnie stałe podnoszenie standardów pobytu mieszkańców DPS.

3. Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostaje na zbliżonym poziomie w stosunku do lat poprzednich, jednakże 

rosną koszty związane z realizacją zadania (stawka za godzinę usługi jest wyższa).

3. Wprowadzony w 2016 r. program Rodzina 500+ ma znaczący wpływ na poprawę sytuacji finansowej rodzin i zaspokajanie ich potrzeb, jednakże 

w Gminie Czarnków nie ma on bezpośredniego wpływu na zwiększenie dzietności (zanotowano spadek urodzeń w stosunku do roku 2018) .

4. Rok 2019 to spadek liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, co nie zmienia jednakże skali problemów mieszkańców. W roku 2019 

nastąpił wzrost osób borykających się z problemami natury psychicznej.

5. W roku 2019 przewagę w pomocy społecznej, w ilości świadczeń zrealizowanych, miały świadczenia niepieniężne, co może świadczyć o większych 

potrzebach związanych z realizacją usług społecznych, aniżeli na wsparcie typowo finansowe.

6. Niezmiennie od lat, głównym powodem korzystania ze wsparcia pomocy społecznej jest ubóstwo, choroba i niepełnosprawność.



Prognoza na rok 2020

Rok 2020 będzie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie kontynuacją realizacji zadań

i prowadzenia działań wynikających z ustaw, programów, uchwał i poleceń oraz podejmowanie nowych

inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, aby instytucje pomocy

społecznej były skuteczne, efektywniejsze i nowoczesne. GOPS skupi się na rozwoju usług społecznych

skierowanych do ogółu społeczności lokalnej oraz na środowiskowych metodach pracy socjalnej, opartej na

modelu organizowania społeczności lokalnej. Rok 2020 to także, a może przede wszystkim, pomoc tym,

którzy ucierpią w skutek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - zwalczanie rosnącego bezrobocia poprzez

realizację usług reintegracji społecznej i zawodowej, pomoc osobom w kryzysie (poradnictwo specjalistyczne

i interwencja kryzysowa), pomoc finansowa i niefinansowa rodzinom i inne działania jakie wynikną

z diagnozy nowej rzeczywistości.



Zwiększająca się corocznie liczba zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czarnkowie, czyli m.in. realizacja Programu Rodzina 500+,
realizacja programu 300+, wzrastająca liczba osób wymagających usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, a także rosnące koszty
utrzymania w Domach Pomocy Społecznej przyczyniają się do wzrostu budżetu
GOPS.

Plan finansowy na 2018 rok Plan finansowy na 2019 rok

16 624 466,00 zł 17 983 911,82 zł 

Wzrost o 1 359 445,82 zł 



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 2019 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
2018 2019

Liczba osób/rodzin Kwota (w zł) Liczba osób/rodzin Kwota (w zł)

Kwota ogółem 31 49 917 28 40 819

w tym środki własne x 9 986 x 8 205

w tym dotacja x 39 931 x 32 614

Przyznane z powodu: bezrobocia 6 7 069 5 6 096

długotrwałej choroby 10 10 270 6 4 930

niepełnosprawności 15 32 578 16 28 593

Inny powód 0 0 1 1 200 

Uśredniona kwota zasiłku okresowego 

(w zł) 
x 369,76 x 351,89



5. Przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych: 

Zasiłki celowe

2018 2019

Liczba osób/rodzin Kwota (w zł) Liczba osób/rodzin Kwota (w zł)

274 158 000 238 144 000



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).

Zasiłki celowe na 

pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego

2018 2019

Liczba 

osób/rodzin
Kwota (w zł)

Liczba 

osób/rodzin
Kwota (w zł)

2 2 000 1 1 000



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 2019 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 2019 usługi te realizowane były przez Spółdzielnie Socjalną

„Równe Szanse” oraz Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej MEDICA w Sarbce.



Usługi opiekuńcze
2018 2019

Liczba osób/rodzin Kwota (w zł) Liczba osób/rodzin Kwota (w zł)

Ogółem: 22 172 878 21 152 976

Średni koszt 1 

godziny (w zł) 
x 31,27 x 33,40

w tym: w  

podstawowym 

zakresie:

19 100 903 17 89 604

w tym: 

specjalistyczne 
3 71 975 4 63 372



8. Dożywianie: Realizacja Programu „Posiłek w domu i szkole” w ramach,
którego realizowane jest to zadanie

Posiłek w domu i szkole 2018 2019

Rzeczywista liczba osób objętych 

programem
525 490

w tym: liczba osób korzystających z posiłku 227 197

Koszt programu: 270 000 270 000

w tym środki własne: 60 000 60 000

dotacja: 210 000 210 000 



Wyszczególnienie 

danych z Programu

2018 2019

Liczba 

osób/rodzin

Kwota 

(w zł)

Koszt 1 

świadczenia

Liczba 

osób/rodzin

Kwota 

(w zł)

Koszt 1 

świadczenia

Zasiłek celowy 145 133 626 286,14 118 120 515 331,09

Świadczenie rzeczowe 40 20 000 500 109 55 917 513,00

Posiłek 227 116 374 4,80 197 93 568 5,12

w tym: dla dzieci w 

przedszkolach
88 25 860 3,36 65 22 501 4,45

w tym: dla uczniów do 

ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej lub 

ponadgimnazjalnej

139 90 514 5,48 132 71 067 5,37



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, Szkoła Podstawowa w Sarbi,

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, Szkoła Podstawowa

w Siedlisku, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, Szkoła Podstawowa w Gulczu.



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).

• W roku 2019 GOPS nie sprawił żadnego pogrzebu. 



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

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje 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 (art. 54 ust 1 ustawy 

o pomocy społecznej).

Domy Pomocy Społecznej

Rok 2018 2019

Liczba osób 25 25

w tym liczba osób skierowanych 

w roku
4 1

Kwota świadczeń (w zł) 614 440 729 188

Średniomiesięczny koszt 

utrzymania 1 mieszkańca w DPS
2 048,13 3 789,51



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 2019 przekazał około 120 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

2018 2019

Liczba 

osób/rodzin
Kwota (w zł)

Liczba 

osób/rodzin
Kwota (w zł)

Ogółem 52 272 139 50 280 181

w tym: osobie samotnie 

gospodarującej
40 247 335 41 262 455

w tym: osobie pozostającej 

w rodzinie
13 24 335 9 17 726



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).

Ubezpieczenie 

zdrowotne

2018 2019

Liczba osób Kwota (w zł) Liczba osób Kwota (w zł)

Osoby pobierające 

zasiłek stały
45 22 465 43 24 120

Osoby realizujące 

kontrakt socjalny
36 13 834 27 7 024



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 2018 2019

Liczba osób 57 41



13. Inne formy pomocy i wsparcia osobom i rodzinom – bez względu na dochód

Rodzaj 2018 2019

Poradnictwo specjalistyczne 48 30

Interwencja kryzysowa 30 30

Kontrakt socjalny 26 27

Praca socjalna ogółem 486 291

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej 115 102



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).

Zasiłek specjalny celowy

2018 2019

Liczba 

osób/rodzin
Kwota (w zł)

Liczba 

osób/rodzin
Kwota (w zł)

89 56 064 70 49 565

Uśredniona kwota zasiłku 

(w zł)
293,53 269,38



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

2018 18 6 143 898

2019 12 3 85 179



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

Rok 2018 2019

Liczba osób 17 17

Kwota świadczeń (w zł) 102 392 94 360

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).



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).

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

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oaz rozwój

specjalistycznego wsparcia:



Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(j. t. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.)

Cel: 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 2018 2019

Liczba asystentów rodziny 1 1

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 12 13

z tego: do 3 miesięcy 2 0

powyżej 3 do 12 miesięcy 2 2

powyżej roku 8 8

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym: 2 3

ze względu na osiągnięcie celów 1 3

ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 0 0

ze względu na brak efektów 1 0

ze względu na zmianę metody pracy 0 0



Efekty pracy asystenta rodziny w 2019 roku

- podniesienie kwalifikacji zawodowych (udział w Centrum Integracji Społecznej),

- podjęcie zatrudnienia,

- zmiana pracy na lepiej płatną,

- poprawa warunków mieszkaniowych,

- 3 osoby podjęły dobrowolne leczenie odwykowe, utrzymują trzeźwość,

- wszystkie dzieci z rodzin będących pod opieką asystenta rodziny, otrzymały promocję do

następnej klasy,

- dzieci zostały objęte pomocą logopedy, psychologa, lekarzy specjalistów,

- spłata zaległości finansowych,



RODZINY ZASTĘPCZE – w 2019 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 12 dzieci

w rodzinach zastępczych – łączne wydatki 72 543,53 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE - w 2019 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 3 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

„Słoneczny Dom” w Krzyżu Wielkopolskim oraz „Sychem” w Szamotułach. – łączne

wydatki 56 620,25 zł



Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z
2020, poz. 218)

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 2018 2019

Liczba rozpoczętych procedur Niebieskiej Karty 14 21

w tym: rozpoczętych przez GOPS 3 7

w tym: rozpoczętych przez policję 10 13

w tym: rozpoczętych przez oświatę 1 1

w tym: rozpoczętych przez GKdsPiRPA 0 0

w tym: rozpoczętych przez ochronę zdrowia 0 0



Ponadto w roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie wystosował:

➢ 7 wniosków do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych,

➢ 4 wnioski do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dziecka.



W ramach kampanii społecznej „BEZ PRZEMOCY”

w październiku 2019 odbyły się 4 spotkania z seniorami

z udziałem policjantów z Komendy Powiatowej Policji

w Czarnkowie oraz przedstawiciela służby zdrowia

10.10.2019 – Sołectwo Sarbia – Sarbka

16.10.2019 – Sołectwo Romanowo Górne

23.10.2019 – Sołectwo Ciszkowo

28.10.2019 – Sołectwo Zofiowo





Powody udzielania pomocy klientom GOPS

Powód 2018 2019

Ubóstwo 227 213

Niepełnosprawność i długotrwała choroba 234 232

Potrzeba ochrony macierzyństwa 70 72

Bezrobocie 53 45

Przemoc w rodzinie 30 7

Bezradność ws. opiekuńczo –

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego
16 25

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego
7 5

Zdarzenie losowe 2 1

Bezdomność 1 1

Alkoholizm 27 26

Narkomania 1 1



Struktura rodzin korzystających ze wsparcia i pomocy – rodziny z dziećmi

Rok 2018 2019

rodziny z jednym dzieckiem 26 31

rodziny z dwójką dzieci 57 45

rodziny z trójką dzieci 27 29

rodziny z czwórką dzieci 9 10

rodziny z piątką dzieci 5 4

rodziny z szóstką dzieci 5 3

rodziny z siódemką i więcej dzieci 1 0

Rodziny niepełne ogółem 35 42

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 83 71



Program rządowy „Dobry start”

Na podstawie art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) uchwalony został program rządowy „Dobry
start”. Szczegółowe warunki realizacji programu reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018r.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia w przypadku legitymowania
się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje w kwocie 300 zł jednorazowo.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.



Dobry start 

Rok 2018 2019

Kwota świadczeń (w zł) 458 700 459 000

Liczba dzieci uprawnionych 1 529 1 530

Ilość wniosków 1 083 1 081



Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz.
U. 2020r., poz. 111) 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 – 764,00zł

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,

w przypadku dziecka niepełnosprawnego, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko (max. 160,00 zł na rodzinę).

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 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 95,00 zł na

trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.



Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz
kwota świadczeń

2018 2019

Liczba rodzin korzystających z zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami
440 310

Kwota świadczeń (w zł) 1 906 933,00 1 679 731,00



Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, niezależne od dochodu,
w wysokości 4 000,00 zł.

Rok Ilość wniosków Kwota świadczeń

2018 1 4 000

2019 2 8 000



Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe

2018 2019

Liczba rodzin korzystających z 

jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka

92 76

Kwota świadczeń 92 000,00 76 000,00



Inne świadczenia wypłacane w ramach świadczeń rodzinnych

Zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany niezależnie od dochodu w wysokości 184,42zł - do października 2019r., od

listopada 2019 – 215,84 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 1 583,00 zł miesięcznie (od stycznia

2019 – 1 830,00 zł). 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 620,00 zł (od października 2018r.) 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 2019, poz. 2086 ze

zm.) 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 764,00 zł. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie

świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

• Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.







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.



Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (j. t. Dz. U. z 2019r., poz. 670 ze zm)

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 800,00 zł.

Rok 2018 2019

Liczba osób 57 56

Liczba rodzin 37 34

Kwota świadczeń (w zł) 278 867 284 139



Postępowania prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych

Rok 2018 2019

Liczba dłużników, wobec, których 

prowadzone było postępowanie 
122 122

Kwoty zwrócone przez dłużników 

(w zł)
145 888,55 136 841,28

W tym: dochód Państwa (60%) – w zł 51 004,15 51 131,48

W tym: dochód Gminy Czarnków (40%) 

– w zł
34 002,47 34 087,68 

W tym: odsetki – w zł 60 881,93 51 622,12



Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 2407 ze zm.)

• 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.

• Od m-ca lipca 2019r. świadczenie przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód.





styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
październ

ik
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

2019 7 8 9 6 15 14 9 5 16 10 10 9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
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Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (j. t. Dz. U. z 2019r., poz.
1481 ze zm.) – kryterium przyznania:

Rok 2018 2019

Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne

Liczba osób 150 124

Kwota świadczeń (w zł) 108 517 62 337

Uśredniona kwota stypendium szkolnego (w zł) 723,45 502,72





Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U. z 2019r., poz.
1390 ze zm.)

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

rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co

najmniej troje dzieci bez względu na wiek.

• Prawo do Karty przysługuje dziecku gdy: 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).





Administracja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czarnkowie



Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr pomocy społecznej

Pracownicy GOPS w roku 2019 uczestniczyli w 27 szkoleniach w zakresie m. in.:

• asystentury rodziny,

• sprawozdawczość w CAS,

• pomoc społeczna (np. przemocy w rodzinie, wykluczenie społeczne, ubezwłasnowolnienie, świadczenia 
pieniężne, praca socjalna, środowiskowe domy samopomocy, superwizja)

• stypendiów i zasiłków szkolnych,

• zagadnienia kadrowe (np. dokumentacja pracownicza, wynagrodzenia pracownicze, system obsługi ZUS)

• fundusz alimentacyjny,

• księgowość (np. rachunkowość w OPS)

• świadczenia wychowawcze,

• świadczenia rodzinne. 



Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

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

środków na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, utrzymujących osobę jak najdłużej w jej naturalnym środowisku, opieki

wytchnieniowej dla opiekunów osób zależnych.

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

pomocy społecznej – potrzeba organizacji kolejnych szkoleń specjalistycznych, m in. terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

➢ Potrzeba zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na czas po

zniesieniu stanu epidemii w kraju.

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

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Systematyczne doskonalenie w tym zakresie zarówno kadry jak i lokalnego systemu wsparcia.

➢ 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

Anna Wybraniec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie 


