
UCHWAŁA NR XLIII/522/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie
za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.1))  oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.2) ) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2017 rok 
w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany teksu jednolitego cytowanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r.  poz. 130.
2) Zmiana tekstu jednolitego cytowanej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 1985)
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I. WPROWADZENIE

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających
do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach
odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić
do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Za realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej na terenie Gminy Żnin odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który
świadczy pomoc zgodnie ze Statutem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Żninie Nr IV/10/2010 z dnia
29 grudnia 2010 r. Zgodnie z postanowieniami statutu Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej
poprzez: tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, analizę i ocenę zjawisk
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie
przewidzianych ustawą świadczeń, pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych osób i rodzin oraz świadczenie pracy socjalnej. W myśl postanowień Statutu Ośrodek realizuje
także inne zadania, powierzone mu na podstawie ustaw takich jak:

- ustawa o pomocy społecznej;

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;

- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- ustawa o świadczeniach rodzinnych;

- ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych;

- ustawa prawo energetyczne;

- ustawa o systemie oświaty;

- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego;

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- ustawa o Karcie Dużej Rodziny:

- ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek realizuje zadania w formie:
- zadań własnych gminy,
- zadań zleconych gminie.
Jednostkę reprezentuje Dyrektor, który na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) jest zobowiązany do składania Radzie
Miejskiej corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy
społecznej. Sprawozdanie przedstawia aktywność Ośrodka w procesie przeciwdziałania zjawiskom
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez wskazanie aspektu finansowego realizacji powierzonych
zadań, jak również instrumenty oddziaływania Ośrodka wg obszarów problemowych zdiagnozowanych
na tle ogólnej analizy sytuacji odbiorców systemu pomocy społecznej. Posiadane środki finansowe
zabezpieczają minimum potrzeb na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i dlatego też Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie podejmując decyzje o rodzaju, formie i rozmiarze
pomocy bierze pod uwagę zarówno sytuację materialną i bytową osoby ubiegającej się o pomoc jak również
wielkość środków finansowych jakie posiada na realizację powyższych zadań.
W sprawozdaniu przedstawione są zadania z realizacji następujących programów lokalnych:
- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017;
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016 - 2021, za rok 2017;
- Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018, za rok 2017.
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W okresie sprawozdawczym do MOPS wpłynęło 10660 spraw i zostało wydanych 12184 decyzji
administracyjnych. Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystało 916 rodzin, w których
zamieszkują 2163 osoby, co stanowi 8,8% ogółu ludności zamieszkałej w gminie liczacej 24443 osoby
(zameldowanie na pobyt stały 24136 i pobyt czasowy 465 stan 31.12.2016 r.).

Tabela nr 1: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2015-2017.
2015 2016 2017

liczba rodzin 1114 1043 916
liczba osób w
rodzinach

2816 2570 2163

Wykres nr 1: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2015-2017.

Dane zawarte w powyższej tabeli i wykresie wskazują, że na przestrzeni lat 2015–2017 obserwujemy
spadek liczby rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą społeczną. Istotnym czynnikiem sprzyjającym
spadkowi liczby osób korzystających z pomocy był wzrost intensywności i rozszerzenie wachlarza działań
aktywizujących podopiecznych przez pracowników socjalnych w ramach prowadzonej pracy socjalnej
m.in. w oparciu o kontrakt socjalny, a w przypadku roku 2016 i 2017 dodatkowe dochody w rodzinie
z Programu 500 plus.

Tabela nr 2: Liczba rodzin z powodów ubiegania się o pomoc w latach 2015 - 2017.

2015 2016 2017

Ubóstwo 744 696 620

Sieroctwo 0 1 0

Bezdomność 24 25 17

Ochrona macierzyństwa 81 84 88

Bezrobocie 741 637 457

Niepełnosprawność 387 381 350

Długotrwała choroba 463 453 477

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych

208 212 188

Przemoc w rodzinie 72 40 63

Alkoholizm 96 94 59

Narkomania 1 1 2
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Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego.

19 20 15

Zdarzenie losowe 2 0 15

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 589

Przedstawione dane obrazują powody ubiegania się o pomoc na przestrzeni trzech lat. Obserwujemy spadek
ubiegania się o pomoc z powodu przesłanki ubóstwa i bezrobocia co wynika z poprawy sytuacji finansowej
wśród mieszkańców Gminy. Natomiast dominującymi powodami ubiegania się o pomoc
są: niepełnosprawność, długotrwała choroba i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Dominujące powody ubiegania się o pomoc w Gminie Żnin nie odbiegają od powodów wykazywanych
statystycznie w województwie kujawsko - pomorskim.
W okresie sprawozdawczym dużym wyzwaniem dla pracowników Ośrodka było udzielanie pomocy
finansowej osobom i rodzinom, które ucierpiały w wyniku „nawałnicy w dniach 2 i 11 sierpnia 2017 roku”
noszących znamiona klęski żywiołowej.

III. KOSZTY UTRZYMANIA i KADRA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS wynosiły 4.725.748 zł, z tego w ramach dotacji 1.086.303 zł.
Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników, jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust 18 ustawy o pomocy
społecznej.
W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 90 osób, na 82 etaty w następujących działach
i samodzielnych stanowiskach:

1. Dyrektor - 1 osoba, 1,00 et.
2. Dział Pomocy Środowiskowej - 16 osób, 15,75 et.
3. Dział Usług Opiekuńczych i Wypożyczalnia, - 26 osób, 26,00 et.
4. Dział Pomocy Rodzinie - 12 osób, 6,00 et.
5. Dział Świadczeń Rodzinnych - 4 osoby, 4,00 et.
6. Dział Funduszu Alimentacyjnego - 1 osoba, 1,00 et.
7. Dział Świadczenia Wychowawczego - 4 osoby, 4,00 et.
8. Dział Finansowo-Księgowy - 6 osób, 6,00 et.
9. Dział Administracyjno-Pomocniczy - 15 osób, 13,25 et.
10. Asystent Rodziny - 5 osób, 5,00 et.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia pracowników
socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 cytowanej ustawy MOPS zatrudnia pracowników socjalnych
proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców,
nie mniej jednak niż trzech pracowników. W roku 2017 zatrudnionych było 13 pracowników socjalnych
na 12,25 etatu świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe
w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownicy merytoryczni świadczący pracę
socjalną na podstawie art.121 ust. 3a cytowanej ustawy zajmowali następujące stanowiska: starszy
specjalista pracy socjalnej – 10 osób, specjalista pracy socjalnej - 1 osoba i pracownik socjalny – 2 osoby.
Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe, zgodne
z wymogami ustawy, a ponadto ustawicznie poszerzają wiedzę i doskonalą umiejętności
na szkoleniach specjalizujących. Pozyskaną wiedzę potrafią przenieść na grunt zawodowy podnosząc jakość
usług świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Żnin, 34 pracowników Ośrodka uczestniczyło
w 53 jedno, dwu i trzydniowych szkoleniach.
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IV. REALIZACJA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie jest plan dochodów
i wydatków, zwany planem finansowym, który sporządzony jest w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
Ogółem budżet: 40.955.210 zł
Wykonanie: 39.967.543 zł co stanowi 97,6 % ogółu budżetu.

Tabela nr 3: Struktura i dynamika wydatków na świadczenia MOPS Żnin w latach 2016 – 2017.
Wyszczególnienie Wydatki (zł) w latach Dynamika

zmian
2016 r. 2017 r. w %

Kwota świadczeń w tys. zł zadania własne gminy 8804 8677 98

Kwota świadczeń w tys. zł zadania zlecone gminie 21213 31290 147

Na podstawie danych zawartych w tabeli obserwujemy spadek wydatków o 2 % na zadania własne gminy,
które spowodowane są zmniejszeniem liczy rodzin i osób korzystających z pomocy finansowej. Znaczny
wzrost o 47 % obserwujemy w zadaniach zleconych gminie z uwagi na całoroczną realizację zadania
w formie wypłaty świadczenia wychowawczego oraz udzielaniem pomocy finansowej osobom i rodzinom
dotkniętych stratami w budynkach mieszkalnych i gospodarczych w wyniku nawałnicy.

1. Zadania zlecone i powierzone gminie.

Budżet 32.097.056 zł co stanowi 78,4 % ogółu budżetu,
Wykonanie 31.290.369 zł co stanowi 97,5 % zadań zleconych.

Wykres nr 2: Wydatkowanie środków w latach 2016-2017 na zadania zlecone.

Z powyższego wykresu wynika, że w roku 2017 nastąpił znaczny wzrost w wydatkach gminy na zadania
zlecone z uwagi na realizację Programu 500+ oraz usuwaniem skutków nawałnicy.
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Tabela nr 4: Formy pomocy w ramach zdań zleconych gminie w 2017 roku.

Rozdz. Wyszczególnienie Liczba
rodzin

Liczba
świadczeń

Wykonanie
(zł)

w 2017r.
85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne

od wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla
opiekuna. 72 781 69.223

85215 Dodatek energetyczny. 58 547 7.806
85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. 1 4 1.015
85228 Usługi opiekuńcze dla osób

z zaburzeniami psychicznymi. 45 3515 98.462
85278 Klęska żywiołowa lub ekologiczna 589 635 5.328.456
85415 Zasiłki losowe 163 249 188.000
85501 Świadczenia wychowawcze

Koszty obsługi zadania
Razem

1700
X
X

29295
X
X

15.897.878
238.468

16.136.346
85502

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków
rodzinnych i świad. opiekuńcze.
Fundusz alimentacyjny.
Zasiłki dla opiekunów.
Świadczeń rodzicielskich
Jedn. zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
Składka emerytalno-rentowa.
Zasiłek jednorazowy „ Za Życiem”
Wydatki bieżące.

Razem:

1320
216
26
96
238
136
1
X

X

34498
3001
292
1001
238
1439

1
X

X

6.223.916
1.177.486
149.521
994.432
238.000
419.752
4.000

249.290

9.456.397

85503 Karta Dużej Rodziny. 59 202 544
85595 Zasiłek jednorazowy „Za życiem” z kosztami

obsługi.
1 1 4.120

Ogółem X X 31.290.369

1.1. Zadania zrealizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw.

1) Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto ogółem 72 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę: 69.223zł.
2) Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która korzysta z dodatku mieszkaniowego i jest odbiorcą
wrażliwym energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatkiem
objęto 58 gospodarstw domowych i wydatkowano kwotę: 7.806 zł.
3) 1 osobie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej w łącznej kwocie
1.015 zł.
4) Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 45 osób i wydatkowano kwotę
98.462 zł. Usługi specjalistyczne poprawiają jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie
w środowisku lokalnym.
5) Zasiłkami celowymi na pokrycie szkód powstałych w wyniku zdarzenia „nawałnica z dnia
2 i 11 sierpnia 2017 r." noszących znamiona klęski żywiołowej objęto 589 rodzin i wydatkowano kwotę:
5.328.456 zł. Powyższa pomoc była przeznaczona w kwocie 164.000zł na cele bytowe i 5.164.456 zł
na remont budynków mieszkalnych i gospodarczych.
6) Zasiłkami losowymi objęto 249 dzieci z 163 rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia

Id: 7479BD8D-1D26-4024-B7CE-C18C9AD8B946. Uchwalony Strona 6



„Nawałnicy” na łączną kwotę 188.000 zł.
7) Zasiłkiem jednorazowym „ Za życiem” objęto 1 rodzinę i wydatkowano kwotę 4.120 zł wraz
z kosztami obsługi zadania.
8) Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 59 wniosków o wydanie KDR. Wydano
202 karty, a koszty administracyjne związane z realizacją zadania wyniosły 544 zł.

Ogółem na powyższe zadania wydatkowano kwotę: 5.697.626 zł, co stanowi 18,1% ogółu wydatków
na zadania zlecone gminie.

1.2.Świadczenie wychowawcze.

1) Uprawnionych do korzystania ze świadczenia wychowawczego było 1700 rodzin i wydatkowano kwotę:
15.897.878 zł. Ogółem zostało wypłaconych 29295 świadczeń na 2652 dzieci .
2) Koszty obsługi zadania wyniosły 238.468 zł. Ogółem wydatkowano kwotę: 16.136.346 zł
i stanowi ona 51,6% ogółu wydatków na zadania zlecone gminie.

1.3. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.

1) Uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1320 rodzin i wydatkowano kwotę 6.223.916 zł.
2) Zasiłki dla opiekunów przyznano 26 osobom i wydatkowano kwotę 149.521 zł.
3) Składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 136 osób i wydatkowano kwotę 419.752 zł.
4) Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka wypłacono rodzicom 238 dzieci i wydatkowano kwotę
238.000 zł.
5) Świadczeniem rodzicielskim objęto 96 osób i wydatkowano kwotę: 994.432 zł.
6) Zasiłkiem jednorazowym dla kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” objęto jedną rodzinę
i wydatkowano kwotę 4.000 zł.
7) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 249.290 zł .Ogółem wydatkowano kwotę: 8.278.911 zł,
co stanowi ona 26,5% ogółu wydatków na zadania zlecone gminie.

1.4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 216 rodzin i wydatkowano kwotę
1.177.486 zł, co stanowi 3,8 % ogółu wydatków na zadania zlecone gminie.
Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązana jest Gmina, w której dłużnik
mieszka. Tutejszy Ośrodek podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:
- spisano w 172 przypadkach kwestionariusze wywiadu alimentacyjnego i odebrano oświadczenia
majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano 10 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby
bezrobotne albo poszukujące pracy,
- wnioskowano w 5 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy oraz w 2 przypadkach
o jego zwrot,
- wystąpiono do PUP w Żninie w stosunku do 7 osób do o aktywizację zawodową,
- złożono 212 wniosków do prokuratury zawiadamiających o uchylaniu się dłużnika od obowiązku
alimentacyjnego art.209 § 1 kk,
- zgłoszono 160 dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej w przypadku zaległości
za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
- dla 25 osób ustalono miejsce pobytu dłużnika alimentacyjnego.
W wyniku podjętych działań wobec dłużników w okresie sprawozdawczym zwroty z tytułu wypłaconych
świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 354.150 zł, co stanowi 30 % wydatków FA,
natomiast dochód gminy to kwota 85.525 zł.
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Wykres nr 3: Procentowy udział w poszczególnych zadaniach zleconych gminie w latach 2016 i 2017.

Tabela nr 5: Dynamika wydatków na zadania zlecone gminie w latach 2016– 2017.

Wyszczególnienie

Wydatki (zł) w latach Dynamika
zmian w %

2017:20162016 2017

Świadczenie wychowawcze 11.968.238 16.136.346 135

Zasiłki rodzinne 7.815.477 8.278.911 106

Fundusz alimentacyjny 1.242.168 1.177.486 95

Pomoc społeczna i inne ustawy 186.617 5.697.626 3053

Z przedstawionych danych wynika, że największy udział w poszczególnych zadaniach zleconych gminie
mają świadczenie wychowawcze 51,6% przed zasiłkami rodzinnymi 26,5%, świadczeniami z pomocy
społecznej i innych ustaw 18,1 % i funduszem alimentacyjnym 3,8% ,

2. Zadania własne gminy.

Budżet 8.858.072 zł co stanowi 21,6% ogółu budżetu,
Wykonanie 8.677.174 zł co stanowi 98,0% zadań własnych.
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Wykres nr 4: Wydatkowanie środków w latach 2015-2017 na zadania własne.

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2016 do 2015 roku wzrósł poziom wydatków o 2%
na zadania własne gminy.

Tabela nr 6: Wydatki na zadania własne gminy łącznie z pozyskanymi dotacjami.

Rozdz. Wyszczególnienie Kwota (zł) Dotacja
(zł)

%

75095 Administracja Publiczna - Cyfryzacja 12.558 0 0

85153 Zwalczanie narkomanii 11.922 0 0

85154 Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 501.414 0 0

85195 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych 28.611 0 0

85202 Odpłatność za pobyt w DPS 255.255 0 0

85203 Ośrodek wsparcia 4.240 0 0

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 32.383 0 0

85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków
stałych 55.305 55.305 100

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.192.564 970.834 81,4
85215 Dodatki mieszkaniowe 788.532 0 0
85216 Zasiłki stałe 664.762 664.762 100
85219 Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka 2.329.657 462.472 19,9
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 1.158.479 0 0
85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania i żywość

FEAD 589.082 400.000 67,9
85278 Klęska żywiołowa i ekologiczna 50.500 0 100
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 440.914 351.931 79,8
85502 Świadczenia rodzinne

- udział gminy w zadaniu 52.710 0 0
85504 Wspieranie rodziny 221.036 36.779 16,6
85508 Rodziny zastępcze 287.250 0 0
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2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Gmina podpisała porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu dla osób najuboższych i niepełnosprawnych". Wydatek z tego tytułu wyniósł
12.558zł, a z programu skorzystało 47 mieszkańców gminy.

2.2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.
Z oferty wypożyczalni skorzystało 330 osób (wypożyczono 558 szt. sprzętu) i wydatkowano kwotę:
28.611zł. Wypożyczalnia świadczy swoje usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych wymagających
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze do czasu uzyskania sprzętu z NFZ
lub PFRON. Gmina podpisała Umowy partnerskie o współpracy i ponoszeniu części wydatków związanych
z prowadzeniem wypożyczalni z wszystkimi gminami powiatu żnińskiego.

2.3. Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
W okresie sprawozdawczym opłacany był pobyt 11 osób dorosłych i 1 dziecka w domu pomocy społecznej.
Skierowanie do DPS uzyskały osoby wymagające opieki całodobowej, którym z uwagi na stan zdrowia
nie można było zorganizować w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych. Umieszczenie w DPS było
jedynym właściwym rozwiązaniem.

Tabela nr 7: Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS w latach 2015-2017.

X Liczba osób umieszczonych Kwota (zł)
2015 14 293.737
2016 11 269.967
2017 12 255.255

Wykres nr 5: Wydatkowanie środków w latach 2015-2017 za pobyt w DPS.
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2.4. Ośrodki wsparcia.

Podpisano porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM”
w Kołaczkowie na zapewnienie tymczasowego schronienia 2 osobom bezdomnym w noclegowni.
Wydatkowano kwotę 4.240 zł za gotowość miejsc noclegowych.

2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 32.383 zł, która została przeznaczona
na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, zakup ulotek
oraz współfinansowanie projektów socjalnych i przeprowadzonych kampanii społecznych. Zespół
interdyscyplinarny odbył 8 spotkań, podczas których w 43 przypadkach wszczął procedurę „Niebieskie
Karty”. Realizacja zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych została szczegółowo opisana
w dalszej części sprawozdania: „Realizacja zadań gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2021" za rok 2017”.
Tabela nr 8: Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w latach 2015-2017.

Wyszczególnienie 2015 2016 2017

Rodziny objęte procedurą „Niebieskie Karty” w tym: 122 107 97

Grupy robocze do pracy z rodziną 53 52 55

Monitoring środowiska 69 55 42

Zakończenie procedury przez ZI 58 53 39

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” na
dzień 31.12.2017 r.

64 54 61

Z przedstawionych danych wynika, że na przestrzeni lat 2015 – 2017 liczba rodzin objętych procedurą
„Niebieskie Karty” utrzymuje się na porównywalnym poziomie.

2.6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 110 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej
na łączną kwotę: 55.305 zł.
Ponadto wydano 56 osobom decyzje administracyjne uprawniające do korzystania z bezpłatnej opieki
zdrowotnej osób nieubezpieczonych z innego tytułu zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.7. Zasiłki i pomoc w naturze.
A)Zasiłek celowy

Tabela nr 9: Powody przyznawania zasiłku celowego.

Lp. Forma pomocy Liczba rodzin Kwota
(zł)

1. Udzielenie schronienia 11 34.085
2. Dofinansowanie i zakup niezbędnych leków 230 31.787
3. Dofinansowanie i zakup węgla 302 76.045
4. Zakup żywności 53 8.770
5. Inne (energia, czynsz, dofinansowanie do remontów, bilety

autobusowe,)
57 26.847

6. Sfinansowanie półkolonii 30 3.510
7. Zakup ubrania i obuwia 10 1.210
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8. Dofinansowanie do remontu mieszkań 11 2.300
9. Sprawienie pogrzebu 1 3.676
10. Zdarzenie losowe 3 32.000
X Ogółem: 483 220.230

Z analizy przedstawionych danych wynika, że zasiłek celowy pozostaje ważnym instrumentem finansowego
wsparcia rodzin. Zasiłkiem celowym w formie pieniężnej i niepieniężnej objęto 483 rodziny i wydatkowano
kwotę 220.230 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 456 zł. W okresie sprawozdawczym w zdecydowanej
większości przeznaczono zasiłek celowy na dofinansowanie lub zakupu węgla. Wydatek na ten cel stanowi
34 % całości kosztów zasiłku celowego. Następnym wydatkiem pod względem wielkości jest udzielenie
schronienia, który stanowi 15% ogółu wydatków na zasiłki celowe. Zdarzenie losowe wynosi 14%,
a dofinansowanie do leczenia i zakupu leków - 14%.

B) Zasiłek okresowy

Tabela nr 10: Powody przyznania zasiłków okresowych.
Lp. Powód przyznania zasiłku okresowego Liczba rodzin Kwota (zł)

1. Bezrobocie 358 720.741
2. Długotrwała choroba 30 20.933

3. Niepełnosprawność 95 48.304
4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z

innych systemów zabezpieczenia społecznego 2 1.567
5. Inne niż wymienione w wierszach 1-3 152 180.789
X Ogółem: 516 972.334

Zasiłek okresowy jest dominującym świadczeniem w katalogu świadczeń pieniężnych. Pomocą
w formie zasiłku okresowego objęto 516 rodzin i wydatkowano kwotę 972.334 zł, w tym 970.834 zł
w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 1.500 zł została wydatkowana w ramach środków własnych
gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 328 zł.
Głównym powodem przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie. Zasiłek z tego tytułu przyznano
358 rodzinom, co stanowi 69% wszystkich rodzin objętych tą formą pomocy. Analogicznie do roku
poprzedniego spadła o 23% liczba rodzin korzystających z zasiłku okresowego, która była spowodowana
pozyskaniem w gospodarstwach domowych dodatkowych środków w ramach programu 500+, a także
aktywizacją osób do poszukiwania i podejmowania wszelkich form zatrudnienia, co wpłynęło na wysokość
zasiłku.

Wykres nr 6: Wydatkowane środki na zasiłki i pomoc w naturze w 2017 r.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatek z tytułu wypłaty zasiłku okresowego stanowi 82%,
a zasiłku celowego 18% ogółu wydatku w 2017 roku na zasiłki i pomoc w naturze.
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2.8. Dodatki mieszkaniowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania nałożone ustawą o dodatkach
mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym
z funduszy publicznych, mającym na celu umożliwienie osobom o niskich dochodach pokrycie części
kosztów utrzymania mieszkania.
Świadczenie przyznawane jest zawsze na okres sześciu miesięcy. Jego wysokość zależy od różnicy
wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz od ustawowo ustalonej wysokości
tych wydatków.
W okresie sprawozdawczym 459 rodzin korzystało z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych,
którym wypłacono 4370 świadczeń na łączną kwotę: 788.532 zł.

Tabela nr 11: Struktura i dynamika wydatków na dodatki mieszkaniowe w latach 2016-2017.
Lp. Rodzaj dodatku

mieszkaniowego
Liczba
świad.
2016r.

Liczba
świad.
2017r

Dyn.
zmian
w %

Kwota
(zł)
w 2016r.

Kwota
(zł)
w 2017r.

Dyn.
zmian
w %

1. w zasobie gminnym 1860 1404 75 345.674 258.828 75
2. w zas. spółdz. mieszkaniowej 952 882 93 155.436 133.659 86
3. w zas. wspól. mieszkaniow. 628 578 92 126.445 114.850 91
4. w zas.prywatnym 887 1315 148 224.223 262.940 117
5. w zasobach innych 268 191 71 25.927 18.255 70
X Razem 4595 4370 95 877.705 788.532 90

Z przedstawionych danych wynika, że dodatek mieszkaniowy po zasiłku okresowym pozostaje ważnym
instrumentem finansowego wsparcia rodzin.
Analogicznie do roku ubiegłego spadła liczba świadczeń wypłaconych dodatków mieszkaniowych
o 5% i koszt wydatku 10%. W 2017 roku w zdecydowanej większości wydatkowano kwotę
na dodatki mieszkaniowe w zasobach prywatnych. Wydatek na ten cel stanowi 33,3%, w zasobach
gminnych 32,8%, w zasobach spółdzielni mieszkaniowej 17%, w zasobach wspólnot mieszkaniowych
14,6% i w zasobach innych 2,3% ogółu wydatków na dodatki mieszkaniowe. Analizując dynamikę zmian,
to dodatki mieszkaniowe w zasobach prywatnych uzyskały największy przyrost, a najniższy w zasobach
innyvch. Jest to spowodowane wzrostem dochodów osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.

2.9. Zasiłki stałe.

Zasiłek stały jest zasiłkiem wspierającym osoby niezdolne do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności pozostające w ubóstwie. Jest to świadczenie obligatoryjne. W okresie
sprawozdawczym uprawnionych do niego było 131 osób w tym:
- 103 osób samotnie gospodarujących na kwotę: 601.021 zł,
- 28 osób pozostających w rodzinie na kwotę: 63.741 zł.
Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę: 664.762 zł, a średnia wysokość zasiłku wynosiła 483 zł.
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Wykres nr 7: Liczba osób korzystających z zasiłku stałego w latach 2015 -2017.

Z powyższych danych wynika ,że na przestrzeni 3 lat obserwujemy wahania w liczbie osób korzystających
z zasiłku stałego. W 2016 roku odnotowaliśmy wzrost w liczbie osób korzystających z pomocy w formie
zasiłku stałego i spadek o 3,7 % w 2017 roku. Sytuacja spadkowa w liczbie osób pobierających zasiłek
stały wynika z nabycia uprawnień emerytalnych.

2.10. Usługi opiekuńcze.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku
osiągnięcie jak największej samodzielności i aktywności oraz tworzenie warunków umożliwiających
im kontakty ze środowiskiem. We własnym środowisku powinny jak najdłużej pozostawać zwłaszcza osoby
w podeszłym wieku. Przemawiają za tym względy moralne i psychologiczne, a także i względy
ekonomiczne. Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań własnych i adresowane są do osób, które
mają problemy z codzienną, samodzielną egzystencją w środowisku.
Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 139 osób, w tym 28 osób
w ramach usług specjalistycznych.
Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 1.158.479 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności
za świadczone usługi to kwota: 168.787 zł, co stanowi 14,6% wydatku na zadanie.

Tabela nr 12: Liczba osób i świadczeń usług opiekuńczych 2015 – 2017.

2015 2016 2017

Liczba osób 126 131 139

Liczba świadczonych usług 36627 44243 45452
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Wykres nr 8: Osoby objęte pomocą usługową w latach 2015-2017.

Powyższe dane obrazują, że znaczna liczba osób korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych
z uwagi na problem starzenia się mieszkańców Gminy. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie
na usługi opiekuńcze szczególnie wśród osób samotnie gospodarujących. Na przestrzeni 3 lat obserwujemy
wzrost w liczbie osób korzystających z usług.

2.11. Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” i Program Operacyjny "Pomoc
Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)".

W związku z szeroko rozpowszechnioną akcją pomocy rodzinom w ich prawidłowym funkcjonowaniu
od wielu lat prowadzona jest pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Każde
dziecko w przedszkolu i szkole ma możliwość otrzymania gorącego posiłku. Program cieszy się dużą
popularnością, propaguje zdrowe nawyki żywieniowe, jak również stanowi znaczącą pomoc dla rodziny.
W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1207 osób i wydatkowano kwotę 543.404 zł, w tym 400.000 zł
w ramach dotacji celowej.
Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy były dożywiane
w formie pełnego obiadu przygotowywanego przez szkoły posiadające stołówki szkolne
i dowożone w specjalnych termosach do pozostałych szkół. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji
dożywiania uczniów, zostały podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy dyrektorami
szkół, a dyrektorem MOPS.
1) Z pomocy w formie posiłku korzystało 590 osób, w tym:
- 62 dzieci do 7 roku życia,
- 343 uczniów do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
- 185 osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.
Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 443.404 zł.
2) Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystały 733 osoby i pomocy rzeczowej 333
osoby na łączną kwotę: 100.000 zł.
3) Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 40.038 zł.

W ramach uzupełnienia programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej zawarł umowę z Kujawsko - Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Bydgoszczy o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów

Id: 7479BD8D-1D26-4024-B7CE-C18C9AD8B946. Uchwalony Strona 15



spożywczych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)” realizowanego w Podprogramie 2017. MOPS
otrzymał 105.935,94 kg następujących artykułów spożywczych: makaron jajeczny, makaron kukurydziany
bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy, dojrzewający, groszek
z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, gulasz wieprzowy,
z warzywami, filet makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy,
cukier biały i olej rzepakowy. Z pomocy skorzystało 2368 osób, a wartość otrzymanych produktów
wyniosła 554.018,72 zł.
Ogółem na pomoc żywnościową wydatkowano kwotę: 5.640 zł, to koszty związane z transportem
i rozładunkiem żywności.

Wykres nr 9: Liczba osób w tym dzieci korzystających z pomocy w formie posiłku w latach 2015-2017.

2017 to kolejny rok zmniejszania się liczby osób korzystających z posiłku, co wynika ze spadku liczby
uczniów uczęszczających do szkół.

2.12.Usuwanie skutków klęski żywiołowej i ekologicznej.

W związku ze zdarzeniami w dniach 2 i 11 sierpnia 2017 roku noszących znamiona klęski żywiołowej
„Nawałnica” udzielono wsparcia finansowego 9 rodzinom na kwotę 50.500 zł. Powyższa kwota została
pozyskania ze zbiórki na wskazane konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie
i rozdysponowana wśród rodzin, które poniosły straty w wyniku nawałnicy, a nie spełniały podstawowych
kryteriów przyznających pomoc ze środków budżetu państwa, w szczególności dotyczące braku
uregulowanych spraw własności.

2.13. Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z uchwałą Nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 roku realizowane
są zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Żnin.
W okresie sprawozdawczym ze stypendium szkolnego skorzystało 431 uczniów i wydatkowano kwotę
576.791 zł , w tym 461.432 zł w ramach dotacji celowej.
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Tabela nr 13: Liczba uczniów uprawnionych do pomocy materialnej w 2017 roku z uwagi na kryterium
dochodowe w rodzinie.

Miesięczna kwota pomocy
materialnej

Rok szkolny 2016/2017 – II
semestr

Rok szkolny 2017/2018 – I
semestr

Liczba uczniów Liczba uczniów
141 zł 296 241
177 zł 47 45
236 zł 5 6

Ogółem 348 292

Dane zawarte w tabeli obrazują, że 85% w I półroczu i 82% w II półroczu ogółu uczniów korzystało
z pomocy materialnej w III grupie: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 60-100%
kryterium dochodowego. Ponadto obserwujemy spadek o 16% w liczbie uczniów uprawnionych
do wypłaty świadczenia z powodu wzrostu dochodów w rodzinach.

2.14. Wspieranie rodziny.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyraźnie podzieliła kompetencje
na samorząd gminny i samorząd powiatowy. Praca z rodziną biologiczną należy do zadań własnych gminy,
a zadanie to przydzielone jest Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żninie. Aby lokalny system
wspierania rodziny przezwyciężającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
przyniósł pożądane efekty należy położyć szczególny nacisk na profilaktykę oraz pracę z rodziną
biologiczną. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej jest ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę
wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej.

Tabela nr 14: Stosunek procentowy rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi do ogółu rodzin
wychowujących dzieci korzystających z pomocy w latach 2015 – 2017.

Lata
2015 2016 2017

Liczba rodzin z dziećmi
504 444 373

Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi 208 212 188
% rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym
do ogółu rodzin z dziećmi 41 48 50
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Wykres nr 10: Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi korzystające z pomocy społecznej
w latach 2015 – 2017

Rodzina dysfunkcyjna to taka rodzina, która nie zaspokaja niezbędnych psychicznych
i społecznych potrzeb swoich członków, nie potrafi pomyślnie rozwiązywać własnych problemów, sytuacji
kryzysowych przez co nie wypełnia swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przyczyną
dysfunkcjonalności rodziny może być patologia społeczna obciążająca jej członków, najczęściej rodziców.
Z powyższych danych wynika, że przyczyny dysfunkcyjności bywają różne. Do najczęściej występujących
możemy zaliczyć: uzależnienia - głównie alkoholizm, przemoc, problemy opiekuńczo-wychowawcze,
długotrwała choroba czy niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, ubóstwo.
Pomocą objęto 112 rodzin i wydatkowano kwotę 221.036 zł, którą realizowano w następujących formach.
1.Usługa asystenta rodziny – 52 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych zostało objętych pomocą 5 asystentów rodziny i wydatkowano kwotę: 182.960 zł,
w tym z dotacji: 36.779 zł. Dotację pozyskano z konkursu ogłoszonego przez MRPiPS „Asystent rodziny”.
Ponadto program „Asystent rodziny” był realizowany w ramach środków pozabudżetowych w kwocie:
74.579 zł. Łączny koszt programu „Asystent rodziny” wyniósł: 257.539 zł.
2.Zajęcia w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Żninie - w okresie sprawozdawczym
z oferty świetlicy skorzystało 22 dzieci z 19 rodzin i wydatkowano kwotę: 38.076 zł. Pobyt dzieci
w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach działalności świetlicy dzieci miały zapewniony
dowóz, posiłek, opiekę , pomoc edukacyjną.
3.Wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa otrzymało 113 osób (51 osób dorosłych
i 62 dzieci) z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ponadto w Gminie Żnin realizowane
są inne zadania, których celem jest wspieranie rodziny, a szczegółowy ich opis znajduje się w dalszej części
sprawozdania dotyczącej „Realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018
za rok 2017”.

2.15. Rodziny zastępcze.

Gmina Żnin zobowiązana jest do współfinansowania kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej
(dziecka umieszczanego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej) i ponosi koszty
utrzymania dziecka na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Żnińskim o współfinansowanie
pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej. W okresie
sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 287.250 zł za pobyt 34 dzieci w pieczy zastępczej.
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Tabela nr 15. Odpłatność gminy uzależniona od czasu pobytu dziecka w pieczy zastępczej w 2017 r.

Czasookres pobytu dziecka w pieczy
zastępczej

Liczba dzieci Odpłatność gminy (zł)

Pierwszy rok pobytu dziecka - 10%
wydatków

3 1.717

Drugi rok pobytu dziecka – 30 % wydatków 12 28.359
Trzeci rok pobytu dziecka – 50 % wydatków 22 257.174

Ogółem X 287.250

Tabela nr 16: Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2017 r.

Wyszczególnienie liczba
rodzin

liczba
dzieci

liczba
świadczeń

odpłatność
gminy (zł)

Rodzina zastępcza spokrewniona i
niespokrewniona

14 25 218 109.085

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 4 5 49 107.780

Dom dziecka 3 4 36 70.385

Rzeczywista liczba rodzin i dzieci. 21 34 303 287.250

Wykres nr 11: Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2017 r.
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Przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej są złożone. Najczęściej są to: przemoc
w rodzinie, alkoholizm, brak kompetencji wychowawczych, zaniedbywanie czy demoralizacja. Nierzadko
rodzice biologiczni prowadzą nieuporządkowany tryb życia, nie mają stałych dochodów, mają konflikty
z prawem, żyją w nieformalnych i niestabilnych związkach. Należy podkreślić,
że większość dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej ma rodziców biologicznych, którzy po prostu
nie wypełniają należycie rodzicielskich obowiązków narażając dzieci na zagrożenie zdrowia i życia.

2.16. Prace społecznie – użyteczne.

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 28 osób
do wykonywania prac społecznie-użytecznych. Bezrobotni wykonywali prace w gminnych jednostkach
organizacyjnych i sołectwach, były to najczęściej prace na stanowiskach: opiekunka środowiskowa,
sprzątaczka i robotnik gospodarczy.

2.17. Wolontariat.

Zawarto porozumienia z 29 osobami o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w tym:
- 2 na rzecz świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- 9 na rzecz podopiecznych wymagających pomocy usługowej,
- 18 pomoc przy rozładunku żywności otrzymanej w ramach Programu FEAD.

2.18. Praca socjalna.

Zgodnie z art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiedzialnych ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi. Pracą socjalną w okresie sprawozdawczym było objętych 228 rodzin, w których
zamieszkuje łącznie 600 osób. Praca socjalna lub poradnictwo podejmowane było praktycznie podczas
każdego bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z klientami MOPS. Każdy z pracowników
socjalnych miał pod swoją opieką średnio około 16 środowisk, które wymagały pracy socjalnej. W okresie
sprawozdawczym 118 rodzin, w tym 375 osób w rodzinie znajdujących się w sytuacjach kryzysowych
zostało objętych pracą socjalną prowadzoną przez pracowników socjalnych w godzinach popołudniowych,
59 rodzin wymagały wyłącznie pracy socjalnej ponieważ, z uwagi na różnorakie problemy życiowe, kryzysy
rodzinne szukały pomocy i wsparcia instytucji. Udzielanie pomocy rodzinom wyłącznie w postaci pracy
socjalnej wiąże się ze wzrostem świadomości społecznej i otwieraniem się na zmianę ku poprawie życia
coraz większej grupy mieszkańców Gminy Żnin. Przyczyniają się do tego także działania edukacyjne
podejmowane przez MOPS (np. kampanie, ulotki, plakaty w zakresie przemocy, informacje na tablicy
ogłoszeń MOPS i na stronie internetowej: www.mops-znin.pl. Pracownicy socjalni w swojej pracy stosują
metodę indywidualnego przypadku i metodę pracy grupowej oraz wykorzystują następujące narzędzia
pracy:
- kontrakt socjalny - stanowi umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego
z klientem MOPS w celu znalezienia najlepszego rozwiązania trudnej sytuacji życiowej klienta. Zawarto
19 kontraktów socjalnych,
- procedura „Niebieskie Karty” – prowadzana była w 97 rodzinach,
- projekty socjalne: "POZYTYWNA ZMIANA", I i II edycja, "PRZEMOC W RODZINIE- MOŻNA
I NALEŻY JĄ ZATRZYMAĆ !", "ZAUWAŻ, ZWRÓĆ UWAGĘ, PRZEDE WSZYSTKIM CHCIEJ TO
PROCENTUJE", "PRZY WIGILIJNYM STOLE", "AKTYWNA RODZINA”, " WYCHODZĘ Z CIENIA –
ZACZYNAM ŻYĆ”, „ PIKNIK RODZINNY – BLIŻEJ SIEBIE”.
Ogółem projektami socjalnymi objęto 420 osób z rodzin z problemem opiekuńczo- wychowawczym,
uwikłanych lub zagrożonych przemocą w rodzinie oraz problemem uzależnień.
Kolejnym działaniem pracowników socjalnych na rzecz społeczności lokalnej jest organizowanie różnego
rodzaju imprez, spotkań mających na celu integrację ze środowiskiem. Tradycją ośrodka jest:
- zorganizowanie wyjazdu uczestników na Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych,
- współorganizowanie spotkań integracyjnych dla osób starszych, samotnych, dzieci niepełnosprawnych
oraz dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
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- współpraca z innymi instytucjami w celu rozpowszechniania różnych ofert pomocowych skierowanych
do mieszkańców Gminy Żnin.
Pracownicy socjalni poza przyznawaniem pomocy w formie zasiłków i pomocy w naturze i szeroko
prowadzonej pracy socjalnej zajmowali się również dystrybucją pozyskanej odzieży, sprzętu domowego
i mebli.

V. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ZA ROK 2017.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące działania w ramach realizacji celów szczegółowych
określonych w programie:
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych:
- w Punkcie Konsultacyjnym dla osób zagrożonych problemem uzależnień i członków ich rodzin dyżury
pełnił terapeuta ds. uzależnień 4 godziny tygodniowo. W okresie sprawozdawczym udzielono 357 porad,
z których skorzystało 57 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych
zmieniających nastrój. Ponadto zgłosiło się po pomoc 8 osób – członków rodziny osób nadużywających
alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa
edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się 51 spotkań grupowych dla osób zachowujących
abstynencję, w których uczestniczyło od 7 do 13 osób;
- przez cały okres sprawozdawczy prowadzona była współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu w Żninie, do której kierowano osobypo odbytej rozmowie z zespołem
motywującym do podjęcia leczenia;
- terapeutka z Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Żninie, raz w miesiącu
prowadziła 3 godziny zajęć w zakresie terapii uzależnień dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Podobowicach, którzy wymagali tego rodzaju pomocy;
- dokonano rocznej opłaty za dostęp mieszkańców gminy do telefonu zaufania w ramach działalności
„Niebieskiej Linii”.

2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem
alkoholowy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka:
- w strukturach organizacyjnych MOPS działa Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 z Filiami
w: Paryżu, Brzyskorzystewku, Cerekwicy, Jadownikach Rycerskich i Bożejewiczkach. Na zajęcia
w świetlicach uczęszczało łącznie 88 dzieci. Świetlice czynne są 5 dni w tygodniu przez 4 godziny
dziennie. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponoszono koszty związane
z utrzymaniem świetlic i prowadzeniem zajęć;
- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili  20 rozmów
motywujących do podjęcia leczenia w wyniku, których 17 osób zadeklarowało chęć dobrowolnego podjęcie
leczenia;
- członek GKRPA uczestniczył w pracach 12 Grup Roboczych pracujących w ramach realizacji procedury
„Niebieskie Karty” w sytuacjach gdy przemoc w rodzinie związana jest  z nadużywaniem alkoholu .

3. Podnoszenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- finansowano działalność Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie.  W ramach
Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcia udzielali: terapeutka ds. przemocy, prawnik i psycholog.
W okresie sprawozdawczym:
a) terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 10 godzin tygodniowo. Po pomoc do Punktu zgłosiło się
88 osób. Przeprowadzone zostały 342 oddziaływania terapeutyczne;
b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej skorzystało 40 osób, którym udzielono
144 porad. Ponadto prawnik sporządzał pisma oraz udzielał porad telefonicznych;
c) psycholog udzieliła wsparcia 33 osobom dorosłym i 21 dzieciom, zrealizowane zostały
104 oddziaływania terapeutyczne;
- w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej funkcjonuje mieszkanie chronione dla ofiar przemocy
w rodzinie, które znajduje się w Paryżu. Zasady korzystania z mieszkania chronionego określa regulamin
i umowa użyczenia. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczona była 1 rodzina. Łącznie
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4 osoby w tym 3 dzieci.

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych:

- pokryto koszt przeprowadzenia warsztatu dla rodziców uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej
w Januszkowie nt.: "Sposoby radzenia sobie ze stresem " i "Jak rozmawiać z dzieckiem, gdzie szukać
pomocy";
- sfinansowano 2 spektakle profilaktyczne dla uczniów klas piątych, szóstych i siódmych Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Żninie;
- sfinansowano koszty przeprowadzenia warsztatu profilaktycznego dla uczniów klasy piątej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Żninie;
- sfinansowano 2 spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie;
- sfinansowano 2 spektakle profilaktyczne połączone z warsztatami profilaktycznymi dla uczniów klas
siódmych Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie i klas drugich gimnazjalnych;
- zakupiono 3 pakiety materiałów profilaktycznych, które zostały przekazane do szkół podstawowych;
- dofinansowano realizację projektu socjalnego pn.: "Aktywna rodzina", którym objęte były dzieci
uczestniczące w zajęciach Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej - Filii Nr 4 w Jadownikach Rycerskich
oraz ich rodzice i opiekunowie;
- zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, które trafiły do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
- dofinansowano zakup nagród dla uczestników turnieju piłki nożnej w ramach kampanii "Zachowaj
Trzeźwy Umysł";
- dofinansowano zakup pamiątkowych medali i emblematów dla dzieci uczestniczących w rozgrywkach
organizowanych przez Klub sportowy "Jeziorak" Żnin w ramach programu "Sport pokonuje nałogi";
- dofinansowano zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego "Bezpieczny na drodze"
współorganizowanego z Komenda Powiatową Policji w Żninie,
- współorganizowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem Interdyscyplinarnym
Festyn "Świadoma Pomoc - Dołącz do Nas";

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych:
- prowadzona jest współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Żninie. Z jadłodajni korzystają osoby
i rodziny, gdzie występuje problem alkoholowy. Przez Zarząd Rejonowy PCK prowadzona jest działalność
edukacyjna poprzez rozpropagowywanie broszur, ulotek, poradników na temat uzależnienia.

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 [1]i 15
ustawy (zakaz reklamy i sprzedaży alkoholu nieletnim) oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego:
- komisja wydała 64 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży;
- członkowie komisji dokonali 1 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- w ramach kampanii "Masz Wpływ" otrzymano bezpłatne materiały edukacyjne przeznaczone
dla sprzedawców napojów alkoholowych na temat zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia
przygotowane przez Stowarzyszenie Diakonia.

7. Zapewnienie działania GKRPA
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 28 spotkań, w tym 16 spotkań
wszystkich członków i 12 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi;
- do Komisji wpłynęło 36 wniosków o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 20 osób – 17 z nich
zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia;
- uzyskano 8 opinii biegłych dotyczących osób skierowanych na badanie celem określenia stopnia
uzależnienia od alkoholu;
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- 7 wniosków skierowano do sądu o przymusowe leczenie odwykowe;
- dofinansowano zajęcia warsztatowe realizowane w ramach projektu socjalnego MOPS w Żninie
pn.: "Pozytywna zmiana", których uczestnikami byli członkowie grup roboczych.

VI. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2021 ZA ROK
2017

Celem realizacji Programu w Gminie Żnin jest stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy rodzinom,
w których występuje zjawisko przemocy, poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych
form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc, a co za tym idzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy
oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych
bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.
Na terenie Gminy Żnin pracuje Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą przedstawiciele:

1) Burmistrza Żnina,
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie,
3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Komendy Powiatowej Policji w Żninie,
5) Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie,
6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie,
7) Niepublicznych jednostek ochrony zdrowia działających w Gminie Żnin,
8) Kuratorskiej Służby Sądowej w Żninie,
9) Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie,
10) Fundacji „Dar Serca” w Żninie.

Zespół interdyscyplinarny liczy obecnie 14 osób. Obsługę administracyjną ZI zapewnia Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Żninie poprzez zatrudnienie pracownika na stanowisku pomoc administracyjno-
biurowa na pół etatu.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie należy:
- integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
- opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy
domowej,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie
współpracy służb,
- udzielanie pomocy osobom, rodzinom i środowiskom, które mają trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów,
- podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
W 2017 roku członkowie Zespołu spotkali się 8 razy. Podczas każdego spotkania uczestnicy Zespołu
zapoznali się ze stanem realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w tym z indywidualnymi przypadkami.
Wspólnie dyskutowano i wypracowano najskuteczniejsze metody i schematy postępowania. Ogółem
do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 57 formularzy „Niebieska Karta”, które
zostały sporządzone:
- 41 przez KPP Żnin,
- 12 przez pracowników MOPS,
- 1 przez członka GKRPA,
- 3 przez pracowników oświaty.
Wszystkie osoby doznające przemocy otrzymały Niebieską Kartę „B” oraz informację
o instytucjach pomocowych w obszarze przemocy.
Zakończono 39 procedury NK z powodu: ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego
planu pomocy. W okresie sprawozdawczym łącznie pracowały grupy robocze, które miały na celu
rozwiązanie konkretnych, rzeczywistych problemów wynikających z przemocy
w rodzinie. W pracach grup roboczych udział brali oprócz pracowników socjalnych również inne grupy
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zawodowe : dzielnicowi KPP, przedstawiciele placówek oświatowych, pielęgniarki środowiskowe,
wychowawcy ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, przedstawiciel GKRPA, kuratorzy, psycholodzy
i asystenci rodziny.

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane przez jednostki wchodzące
w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie:
- 45 rodzin doświadczających przemocy w rodzinie objęto różnymi formami pomocy materialnej
i pracy socjalnej,
- pracownicy socjalni prowadzili 97 procedur „Niebieskie karty”, które realizowali
w następujący sposób:
- przewodniczyli 55 grupom roboczym, które odbyły 165 posiedzeń,
- prowadzili monitoring w 40 środowiskach średnio raz w miesiącu,
- 55 rodzin objęto pomocą psychologiczną,
- 19 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny lub pomocą w formie usług specjalistycznych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
- członek ZI wspólnie z pracownikiem socjalnym na spotkaniu z osobą doznającą przemocy wypełnili
43 Niebieskie Karty „C”,
- członkowie ZI na spotkaniu z osobą stosującą przemoc wypełnili 33 Karty „D”,
- skierowano do Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą
w Żninie 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- skierowano do Komendy Powiatowej Policji w Żninie 5 pism informacyjnych o podejrzeniu stosowania
przemocy w rodzinie,
- skierowano do Sądu Rejonowego w Żninie Wydział Rodzinny i Nieletnich 4 wnioski
o wgląd w sytuację dziecka.

2. Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- GKRPA zgodnie z gminnym programem prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej. Z jego pomocy
skorzystało 145 rodzin,
- 1 matkę i 3 dzieci umieszczono w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy w Paryżu,
- 88 dzieciom zapewniono opiekę w godzinach popołudniowych poprzez uczestnictwo tych dzieci
w zajęciach świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- przeprowadzono działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców poprzez zorganizowanie
w szkołach programów profilaktycznych tj. spektakle i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- złożono 7 wniosków do Sądu Rejonowego o przymusowe leczenie odwykowe.

3. Działania podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Żninie:
- interwencje domowe w związku z przemocą - 41 NK,
- dzielnicowi KPP przeprowadzają systematycznie monitoring (nie rzadziej niż raz
w miesiącu w konsultacji z pracownikiem socjalnym) celem odwiedzenia środowiska i rozmowy zarówno
z osobami doznającymi jak i stosującymi przemoc,
- przedstawiciele KPP w Żninie uczestniczyli w pracach grup roboczych.

4. Działania podejmowane przez Prokuraturę i Sąd Rejonowy w Szubinie Ośrodek Zamiejscowy
w Żninie:
Prokurator i kierownik służby kuratorskiej jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie
i systematycznie uczestniczą w pracach zespołu. Zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym,
profilaktycznym i kontrolnym realizują kuratorzy wykonując orzeczenia sądowe. W pracach grup
roboczych uczestniczyli kuratorzy zawodowi.

5. Działania podejmowane przez ochronę zdrowia:
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą 2 pielęgniarki środowiskowe Niepublicznych Zakładów
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Opieki Zdrowotnej „Epoka” i Przychodnia Rodzinna„ w Żninie. W okresie sprawozdawczym przez
przedstawiciela ochrony zdrowia został sporządzony 1 formularz „Niebieska Karta”. Pielęgniarki
środowiskowe systematycznie uczestniczyły w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego i współpracowały
z innymi członkami w celu wspólnego rozwiązania problemu. Ponadto przedstawiciele ochrony zdrowia
brali aktywny udział w pracach grup roboczych we współpracy z pracownikami socjalnymi i asystentami
rodzin.

6. Działania podejmowane przez fundację „Dar Serca” w Żninie:
Współpraca przedstawiciela fundacji dotyczy systematycznych spotkań w ramach posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego. W ramach swojej działalności przedstawiciel Fundacji w każdy wtorek pełni dyżur
i udziela informacji na temat prowadzonej przez nią działalności podstawowej i wspierającej jak również
udziela informacji odnośnie instytucji pomocowych w obszarze przemocy w rodzinie.

7. Działania podejmowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne:
W obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie nadal kontynuowana jest ścisła współpraca pedagogów
szkolnych i nauczycieli z pracownikami socjalnymi i innymi specjalistami umożliwiającymi szybkie
reagowanie na niewłaściwe zachowania dzieci i młodzieży szkolnej oraz przypadki podejrzenia
występowania przemocy. W okresie sprawozdawczym 3 procedury „Niebieskiej Karty” zostały wszczęte
przez pracowników oświaty. Przedstawiciele placówek oświatowych uczestniczą w pracach Zespołu
Interdyscyplinarnego i poszczególnych grup roboczych oraz systematycznie współpracują z pracownikami
socjalnymi, z wychowawcami świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz asystentami rodziny. W ramach
współpracy uczniowie z rodzin dotkniętych przemocą objęci są szczególną opieką poprzez monitorowanie
ich funkcjonowania na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych.

Mając na względzie zwiększenie efektywności działań związanych z profilaktyką i pomocą
rodzinom, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy, bądź rodzinom dotkniętych przemocą,
pracownicy placówek oświatowych biorą aktywny udział w szkoleniach i warsztatach oraz programach
edukacyjnych mających na celu podniesienie kwalifikacji. W ramach programów edukacyjnych pracownicy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie brali udział w szkoleniach dotyczących programu „Fred goes
Net”, konferencji Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, organizowaniu I Lokalnego
Forum „O młodych dla Młodych”, warsztatach „Pogłębienia wiedzy i kompetencji zawodowych osób
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Również Szkoła Podstawowa Nr 1
w Żninie realizuje 4 programy edukacyjne adresowane dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, pracowników
przedszkoli i szkół oraz świetlic opiekuńczo- wychowawczych. Ponadto nauczyciele Zespołu Szkół
Specjalnych w Żninie brali udział w szkoleniach „Trener grupowy treningu zastępowania agresji ART”,
których celem jest przygotowanie profesjonalistów do używania sprawdzonych i praktycznych metod,
uczących umiejętności prospołecznych. Podobnie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie
pedagog szkolny i przedstawiciele Samorządu Szkolnego brali udział w szkoleniach dotyczących
problematyki uzależnień. Realizacja wyżej wymienionych programów edukacyjnych wpływa
na efektywność pomocy rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich
ich członków.

Placówki oświatowe, w tym zwłaszcza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe udzielają wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego uczniom w ramach indywidualnych rozmów z pedagogiem, wychowawcą
i nauczycielami oraz prowadzą warsztaty i inne przedsięwzięcia mające na celu podniesienie świadomości
społecznej i prawnej wśród uczniów poprzez organizowanie spotkań szkoleniowych ze specjalistami takimi
jak: kurator, specjalista ds. nieletnich, pedagog z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Nadto w ramach
działań prewencyjnych Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żninie zorganizowała warsztaty profilaktyczno-
dydaktyczne dla uczniów „Rola świadka, sprawcy i ofiary”, przeprowadzonych przez psychologa
i pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie oraz przeprowadziła pedagogizację rodziców
podczas spotkań indywidualnych i grupowych, celem propagowania pozytywnych rozwiązań
organizacyjnych i prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W ramach inicjatyw
wpisujących się w program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Marii Karłowskiej w Żninie realizował trening interpersonalny, dotyczący radzenia sobie z emocjami
i agresją, a także realizował zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów na temat „Prawnych interwencji wobec
sprawców przemocy w rodzinie”, „Przemocy wobec kobiet”, „Obrazu ofiary i agresora w przemocy
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domowej” i „Zaniedbania”. Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie prowadziło zajęcia
wychowawcze w klasach na temat profilaktyki przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej
i cyberprzemocy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie uczestniczyli w licznych
warsztatach związanych z przemocą w rodzinie, między innymi „Zachowania ryzykowne młodzieży –
samookaleczenia i próby samobójcze”. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
prowadzona była również w placówkach przedszkolnych polegająca na ścisłej obserwacji atypowych
zachowań dziecka w kierunku występowania symptomów występowania przemocy w rodzinie, a także
podejmowania dalszych działań związanych z procedurą Niebieskiej Karty. Przedszkole Miejskie Nr 2
w Żninie organizowało spotkania i rozmowy z zakresu nieradzenia sobie z emocjami , agresywnymi
zachowaniami wobec rówieśników dla dzieci i rodziców. Podobnie Przedszkole Niepubliczne „U Boba”
Żninie prowadziło dla dzieci zajęcia edukacyjne korzystając z serii książek Gdańskiego Wydawnictwa
Psychologicznego „Bezpieczne dziecko” takie jak „Dobre i złe sekrety”, „Powiedz komuś”, „Nie lubię
łaskotek”, pomagających zrozumieć mechanizmy przemocy i zmowy milczenia w grupie wspierając tym
samym przeciwdziałanie tym groźnym zjawiskom.

Podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez palcówki
oświatowe, udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, a także czynny udział pracowników
oświaty w pracach poszczególnych grup roboczych niezwykle korzystnie wpływają na współpracę
z pracownikami socjalnymi i pozostałymi członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, przez co pomoc
rodzinom jest kompleksowa i bardziej skuteczna.

8. Działania podejmowane przez PCPR w Żninie:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach Programu Osłonowego „Wsparcie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizuje projekt
„Nie krzywdź mnie- KOCHAJ MNIE” skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonej lub/i dotkniętej
zjawiskiem przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Żnińskiego. W ramach projektu działał Mobilny Punkt
Konsultacyjny – Poradnictwo na kółkach, gdzie psycholog i pedagog dojeżdżali do potencjalnych
odbiorców wsparcia po to, aby poznać środowiska zamieszkania, a tym samym wzmocnić chęć działania
i dodać odbiorcom konstruktywnej mocy. Organizowany był również obóz socjoterapeutyczny dla 40 dzieci
i młodzieży zagrożonej i/lub dotkniętej zjawiskiem przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Żnińskiego,
złożony z różnych działań artystycznych, ruchowych, warsztatów socjoterapeutycznych oraz poradnictwa
psychologicznego i pedagogicznego. Formę pomocy stanowił również bogaty w formy artystyczne
happening z udziałem instytucji i lokalnych władz, łącznie 1500 osób, co pozwoliło na dotarcie do dużej
grupy społecznej.

Oprócz działań skierowanych do osób doznających przemocy od kilku lat realizowany jest
we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej „Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców
Przemocy w Rodzinie” składający się z sesji indywidualnych oraz spotkań grupowych, którego celem jest
powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem. PCPR w Żninie
podpisało również umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz
18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz
realizacji projektu „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne Społeczeństwo, działanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług
społecznych, w efekcie którego utworzono 23 centra wsparcia rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu
rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze. W ramach programu wparcie otrzymują głównie osoby przebywające
i opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby prowadzące rodzinny
dom dziecka oraz inne osoby, których udział jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do najważniejszych działań realizowanych w programie jest
specjalistyczne poradnictwo rodzinne, prowadzenie mediacji rodzinnych, warsztatów wzmacniających
kompetencje rodzicielskie oraz grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych. Zorganizowane zostały
również dwa wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje miedzy rodzicami a dziećmi, głównie
dla rodzin zastępczych, w których udział wzięło łącznie około 80 osób. Niezwykle istotnym działaniem
w ramach projektu jest pomoc dla osób opuszczających pieczę zastępczą w postaci bonów edukacyjnych
i warsztatów.
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9.Działania na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie jest realizatorem programu oddziaływań dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. Do programu skierowane były osoby stosujące przemoc z rodzin gdzie
prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”. Program ukończyło 17 osób (14 mężczyzn i 3 kobiety).
Ponadto 9 osób stosujących przemoc w rodzinie zostało skierowanych do uczestnictwa w programie
korekcyjno – edukacyjnym realizowanym przez PCPR w Żninie.

10.Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:
Przedstawiciele służb zaangażowanych w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie systematycznie uczestniczą w szkoleniach, a pozyskaną wiedzę potrafią wykorzystać
w pracy zawodowej, co wpływa na jakość świadczonej pomocy. 25 członków grup roboczych
tj. przedstawicieli: policji, oświaty, ochrony zdrowia, sądu, GKRPA i MOPS brało udział w 3 dniowym
szkoleniu celem podniesienia kompetencji służb zaangażowanych w realizację zadań związanych z
przemocą w rodzinie.

11. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-
edukacyjne.
1. MOPS współorganizował festyn „Świadoma pomoc - dołącz do nas” z Oddziałem Rejonowym Polskiego
Czerwonego Krzyża w Żninie.
2. Realizacja projektu socjalnego "POZYTYWNA ZMIANA".
3.Wśród lokalnej społeczności rozpowszechniano materiały edukacyjne (broszury, ulotki, plakaty).
dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie poprzez systematyczny kontakt pracowników socjalnych
z sołtysami.
4. Dostarczano informacje o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy
w rodzinie poprzez publikację na stronie internetowej MOPS Żnin, zakładka Zespół Interdyscyplinarny
www.mops-znin.pl.
5. Rozpowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie oraz możliwości jej przeciwdziałania
poprzez zamieszczanie artykułów w miesięczniku ŻNINiOK i gość dnia Radio Żnin.
6. MOPS w Żninie przeprowadził happening „Nie krzywdź kochaj mnie”, którego celem było zwrócenie
uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz brak reakcji dorosłych wobec
aktów krzywdzenia najmłodszych.

VII. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA
2016-2018 w roku 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie wypełnia zadania gminy w oparciu o przepisy ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizując zadania wynikające
z w/w Programu. Jednym z celów Programu jest doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy
przedstawicielami instytucji (m.in. szkoły, policji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, sądu), które mają
kontakt z dzieckiem i jego rodziną, w celu wspomagania rodziny w działaniach na rzecz poprawy
jej sytuacji.
Wsparcie dziecka i rodziny w środowisku opiera się na prowadzonej z rodziną pracy socjalnej, popartej
działaniami wzmacniającymi i wspierającymi. Pracownik socjalny w Żninie korzysta
z takich instrumentów jak: poradnictwo specjalistyczne, praca asystentów rodziny, zapewnienie opieki
dzieciom w placówce wsparcia dziennego, aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez realizację prac
społecznie – użytecznych, Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze oraz monitoring środowisk
dysfunkcyjnych w godzinach popołudniowych.

Zrealizowane zadania w zakresie wspierania rodziny:
1. Praca socjalna - w okresie sprawozdawczym pracą socjalną było objętych 228 rodzin,
w których zamieszkuje łącznie 600 osób. 59 rodzin wymaga wyłącznie pracy socjalnej
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z uwagi na różnorakie problemy życiowe, kryzysy rodzinne szukało pomocy i wsparcia instytucji. Każdy
z pracowników socjalnych miał pod swoją opieką średnio około 16 środowisk, które wymagały pracy
socjalnej. W okresie sprawozdawczym 118 rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych zostało
objętych pracą socjalną prowadzoną przez pracowników socjalnych w godzinach popołudniowych.
2. Usługa asystenta rodziny – 52 rodziny przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych zostało objętych pomocą 5 asystentów rodziny. 3 rodziny były zobowiązane przez sąd
do pracy z asystentem rodziny, a 49 rodzin same wnioskowały o pomoc. Przeciętny czas pracy asystenta
z rodziną wyniósł 33 miesiące.
3. Działalność 6 Świetlic opiekuńczo-wychowawczych działających w mieście Żnin (1) i na terenie wsi (5):
Bożejewiczki, Brzyskorzystewko, Cerekwica, Jadowniki Ryc. i Paryż, które są finansowane ze środków
z tytułu opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz ze środków własnych gminy. Na zajęcia
w świetlicach uczęszczało łącznie 110 dzieci. Świetlice czynne są 5 dni w tygodniu przez 4 godziny
dziennie. Pobyt dzieci w świetlicach jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach działalności świetlicy dzieci
miały zapewniony dowóz, posiłek, opiekę i pomoc edukacyjną. Ponadto otrzymywały wsparcie
specjalistyczne
ze strony psychologa –62 dzieci. W szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, które prowadzą
bezpłatną działalność opiekuńczo-wychowawczą. Dzieci przyjmowane są do świetlicy szkolnej
na podstawie karty zgłoszeń. Ponadto na terenie wiejskim funkcjonują świetlice wiejskie, które w ramach
swojej działalności organizują spotkania i imprezy integracyjne dla całej społeczności wsi.

Programy profilaktyczne i zdrowotne realizowane przez placówki oświatowe:

Nazwa programu Opis programu
Placówki realizujące

program

„Generator
Tolerancji”

Warsztat profilaktyczny wspierający rozwój społeczno-
emocjonalny uczniów.

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Żninie

„Bezpieczna
szkoła-
Bezpieczny
uczeń”

Ogólnopolski program profilaktyczny z uzyskanym
przez Szkołę Certyfikatem „Bezpieczna szkoła”

Zespół Szkół
Specjalnych w Żninie

„Czyste powietrze
wokół nas”

Dzieci zdobyły wiedzę na temat szkodliwości dymu
tytoniowego i miejsc, w których mogą być narażone
na jego wdychanie. Program przygotowany był przez
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Żninie.

Przedszkole Miejskie
nr 2, Szkoła
Podstawowa
w Januszkowie
i w Słębowie

„Spójrz Inaczej”

Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu
powstawania negatywnych zachowań u dzieci
i młodzieży. Uczy je rozumienia siebie i innych
rozpoznawania i zaspakajania własnych potrzeb
i wyrażania emocji w konstruktywny sposób lepszego
radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności
dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie
oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości
nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Żninie

"System
wzmacniania
zachowań
pożądanych i
eliminowanie
zachowań
niepożądanych u
dzieci".

Działaniami tego systemu objętych jest 125 dzieci,
czyli wszyscy wychowankowie oraz ich rodzice
w celu ujednolicenia wzajemnych oddziaływań
wychowawczych i skuteczności działania
wypracowanego systemu. Dodatkowo w każdej grupie
przedszkolnej w porozumieniu z rodzicami
wprowadzone są ,,Graficzne kodeksy grupowe''
obrazujące pożądane zachowania.

Przedszkole Miejskie
nr 1 w Żninie
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„Przedszkole ze
smakiem”

Projekt edukacyjny - kształtowanie prawidłowej
postawy ciała poprzez włączenie do zabaw
i ćwiczeń gimnastycznych elementów gimnastyki
korekcyjnej, korygującej wady postawy.

Przedszkole Miejskie
nr 2 w Żninie

„Kubusiowi
przyjaciele
natury”.

Program profilaktyczny promujący zdrowy tryb życia
Przedszkole Miejskie
nr 2 w Żninie

„Przyjaciel
Zippiego”

Program profilaktyczny o zdrowiu psychicznym
dziecka. Radzenie sobie z trudnymi emocjami,
rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stratą
i zmianami.

Przedszkole Miejskie
nr 2 w Żninie, Szkoła
Podstawowa nr 2 w
Żninie, Przedszkole
Niepubliczne
„U Boba",

Programy:
1.„Żyj zdrowo” ,
2.„Znajdź
właściwe
rozwiązanie”.

1.Celem programu było kształtowanie umiejętności
służących zdobywaniu wiedzy na temat promowania
zdrowego stylu życia, zapobieganie otyłości.
2.Profilaktyka palenia tytoniu.

Szkoła Podstawowa
nr 1w Żninie

Program edukacji
antynikotynowej
„Nie pal przy
mnie proszę!”

Program edukacji antytytoniowej przeznaczony dla
uczniów klasy pierwszej. W programie zawarte zostały
uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane
do poziomu percepcji dzieci. Miał on charakter
profilaktyczny, a celem było wykształcenie u dzieci
świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których palą inne osoby.

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Żninie i Szkoła
Podstawowa
nr 2 w Żninie,
Szkoła Podstawowa
w Januszkowie
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Brzyskorzystwi

„Szkolny program
profilaktyczny”

1) Stałe cykliczne zajęcia indywidualne
z pedagogiem szkolnym.

2) „Szkoła dobrego wychowania”
3) Promowanie wartości rodziny i kształtowanie

postaw społecznych; „Dzień życzliwości
i pozdrowień”, „ Dzień Rodziny”.

4) Poradnictwo dla uczniów i rodziców
w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych
w rodzinach.

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Żninie

Program
profilaktyczny
„Trzymaj formę”

Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne na
temat racjonalnego odżywiania, jak również
przygotowują jadłospisy, zestawy ćwiczeń pozwalające
utrzymać dobrą kondycję oraz przygotowują
informacje dotyczące zdrowego odżywiania, które
zostają umieszczane na szkolnych gazetkach.

Szkoła Podstawowa
nr 1, Szkoła
Podstawowa
w Januszkowie
i Słębowie

Program
„Akademia
Bezpiecznego
Puchatka”

Celem programu jest podniesienie wiedzy
o bezpieczeństwie dzieci w szkole, w drodze do szkoły
i do domu.

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Żninie

"Zachowaj
trzeźwy umysł„

Program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
jest przeznaczony zarówno dla rodziców jak i całej
społeczności uczniowskiej. Odbywa się od maja
do listopada każdego roku szkolnego. Działania

Szkoła Podstawowa
nr 2 i Szkoła
Podstawowa nr 5
w Żninie, Szkoła
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prowadzone są w formie pogadanek, organizowania
konkursów plastycznych jak również wykonywania
gazetek ściennych i redagowania gazetki szkolnej.
Zachęca dzieci do zdrowego odżywiania, uprawiania
sportu, gimnastykowania umysłu, czytania książek
i wysypiania się.

Podstawowa
w Januszkowie
i Słębowie

„Znajdź właściwe
rozwiązanie”

Program ma na celu zapobieganie paleniu tytoniu
wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych
i gimnazjum.

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Żninie

„Szkoła w
Ruchu”

Program promujący zdrowy styl życia, przeznaczony
dla uczniów klas 0-VI. Celem jest poprawa aktywności
fizycznej uczniów oraz zachęcanie uczniów
do aktywnego spędzania czasu.

Szkoła Podstawowa
w Januszkowie

„Stop Agresji w
szkole”

Program edukacyjno-profilaktyczny, w ramach którego
przeprowadzono pogadanki z policją
oraz przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów
klas I-VI.

Szkoła Podstawowa
w Januszkowie

Programy
szkolne
profilaktyczne i
zdrowotne

-„Zdrowy Kręgosłup”- w trakcie zabawy uczniowie
ćwiczą jak schylać się prawidłowo,
jak rozkładać właściwie ciężar niesionych zakupów.
-„Warzywa i owoce w szkole” (uczniowie klas 1-3),
zmiana nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie
udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.
-„Stop próchnicy” szczotkowanie zębów fluorem
nadzorowanie przez pielęgniarkę, nawyku
prawidłowego szczotkowania i mycia zębów.

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Żninie

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Gorzycach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie

Szkolenie dla nauczycieli „Co działa, kiedy nic nie działa- cz.I”
prowadzone przez prof. Jacka Pyżalskiego

Nauczyciele Powiatu
Żnińskiego

Akcje profilaktyczne „ Przeciwdziałanie przemocy i agresji”, „Równi
w różnorodności”.

wszystkie placówki
oświatowe

Zajęcia grupowe wspierające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci
odroczonych od spełnienia obowiązku szkolnego „Twórczy relaks”,
kampania profilaktyczna „Profilaktyka przeciwdziałania przemocy
i agresji w szkole”, program profilaktyki zdrowia psychicznego
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym „Przyjaciele Zippiego”,
Program Terapeutyczno-Profilaktyczny „Zaradny Kot w akcji”

wszystkie placówki
oświatowe

Warsztaty profilaktyczne: „Zaburzenia odżywiania”, „Sponsoring”,
„Tatuaże- jako zachowania ryzykowne”, „Handel Ludźmi”,
„Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne”, cykl warsztatów na
temat szkodliwości używania dopalaczy, w ramach profilaktyki
HIV/AIDS.

szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne

Warsztaty podnoszące i doskonalące kompetencje wychowawcze
rodziców i wychowawców „Szkoła dla Rodziców”, prelekcje
i pogadanki dla rodziców na temat przemocy rówieśniczej, środków
odurzających, cyberprzemocy, uzależnień od komputera, Internetu oraz
psychoedukacje dla rodziców dotyczące skutecznych metod

wszystkie placówki
oświatowe
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wychowawczych, rozwiązywania problemów i konfliktów z dziećmi.
Kontynuacja grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych
mającej na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat problemów
wychowawczych dzieci i młodzieży oraz różnych problemów
rozwojowych, spotkania z dyrektorami placówek oświatowych.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin.
Zespół
Interdyscyplinarny
w Żninie

Oddział Rejonowy PCK w Żninie

W ramach programu „Stop bosym stopom” przekazano dzieciom nowe
buty. Celem programu było promowanie idei humanitaryzmu
i bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka. Uczniowie
prowadzili również zbiórkę pieniędzy do puszek, a zebrane pieniądze
przekazano na letni wypoczynek dzieci najbardziej potrzebujących.

Szkoły publiczne
i niepubliczne

Zbiórka żywności dla najuboższych rodzin pozostających pod opieką
PCK.

Wielkanoc z PCK - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Żninie zorganizował akcję „WIELKANOC z PCK” w ramach
kampanii „Godne dzieciństwo”. Jak co roku była to wspólna akcja
TESCO i PCK. Celem akcji było wsparcie rzeczowe w postaci paczek
ze słodyczami dla dzieci z rodzin korzystających z punktu jadłodajni
PCK oraz podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w Żninie

MOPS Żnin

Wyprawka dla żaka - przeprowadzono kolejną ogólnopolską zbiórkę
publiczną Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach akcji „Godne
dzieciństwo" pod hasłem „Wyprawka dla Żaka”. Była to zbiórka
pieniężna realizowana we współpracy w siecią sklepów TESCO,
do której włączyli się członkowie Grupy SIM PCK w Żninie.

Szkoły publiczne
i niepubliczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

-Dożywianie dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz udział
w spotkaniach dotyczących wsparcia rodziny.
-Systematyczny kontakt przedstawicieli placówek oświatowych
publicznych i niepublicznych z wychowawcami świetlic opiekuńczo-
wychowawczych, asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi.
-Wymiana informacji na temat uczniów, podopiecznych MOPS
współpraca przy realizacji programów profilaktycznych.
- Uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych.
- Realizacja projektów socjalny .

wszystkie placówki
oświatowe publiczne
i niepubliczne

Inne instytucje wspierające rodzinę w Gminie Żnin

Podczas ferii zimowych zorganizowano następujące imprezy
przeznaczone dla dzieci: „Kaczka Cudaczka”, „Zimowy żart", „Królowa
Śniegu”, „Koziołek Niematołek” oraz zajęcia taneczne i zajęcia dla
dzieci ze sztuki pałuckiej. W okresie wiosennym i letnim
zorganizowano połączony festyn integracyjny „Dzień dziecka
i Świadoma pomoc-dołącz do nas” oraz przedstawienie

Żniński Dom Kultury
w Żninie
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„Trzy świnki” i „ Piękna i Bestia”, oraz „ Noc Świętojańska” oraz
warsztaty w ramach Letniego Ogrodu Sztuki i warsztaty w Pałuckiej
Pracowni Rzeźby ŻDK.
W okresie jesienno –zimowym zorganizowano teatr dla dzieci; „Nie ma
jak w domu:, „ Muzykanci z Bremy”, „ O Bałwanku , który miał gorące
serca”, „ Śpiąca Królewna” oraz spotkanie z Mikołajem. Ponadto
prowadzone są bezpłatne zajęcia w następujących sekcjach: „Pałucka
Pracownia Rzeźby”, „Sztuka składania papieru- orgiami i nie tylko”,
„Taniec współczesny”, „Studio piosenki” , pracownia modelarska oraz
orkiestra dęta.

Organizacja różnorakich imprez, które to propagują czytelnictwo
i ułatwiają dostęp do kultury i nauki. Zorganizowano 186 imprez
upowszechniających czytelnictwo, w których udział wzięło 8342 osoby
w tym dla dzieci 113 imprez. Były to cykliczne spotkania: „Bajarka
opowiada” i „Akademia Maluszka”; zabawy okolicznościowe: Światowy
Dzień Pluszowego Misia, Urodziny Kubusia Puchatka, Światowy Dzień
Kota, Dzień Dziecka, Mikołajki itp. Organizowano czas wolny w ferie
zimowe i letnie. Dzieci codziennie mogą przebywać w oddziale dla
dzieci MiPBP w Żninie – odrabiać lekcje, czytać książki i gazety,
korzystać nieodpłatnie z Internetu, grać w gry. Organizowane są też dla
nich konkursy, zajęcia plastyczne, quizy, zabawy literackie. Celem tego
rodzaju działań jest efektywne i przyjemne zagospodarowanie czasu
wolnego, edukacja, wszechstronny rozwój, obcowanie z kulturą,
rozbudzanie empatii, dobra zabawa. Organizowano między innymi
następujące imprezy : Czytam sobie i jest super, FunEnglish w
Bibliotece, Spotkani autorskie …, Światowy Dzień Głośnego Czytania
itp. ,

Miejska
i Powiatowa Biblioteka
Publiczna
w Żninie

Cykliczna impreza organizowania dla dzieci w okresie
przedświątecznym „Pociąg Świętego Mikołaja”. Dzieci odbywają
przejażdżkę ciuchcią na trasie Żnin - Wenecja – Żnin, gdzie
w skansenie kolejki zorganizowane zostały zajęcia wspólnego
wykonywanie ozdób choinkowych , strojenia choinki i śpiewania kolęd.
Pociąg jest współorganizowany przez Muzeum Ziemi Pałuckiej, Żniński
Dom Kultury, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komendę Powiatową Policji.

Muzeum Ziemi
Pałuckiej w Żninie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żninie wspólnie z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Żninie byli organizatorami półkolonii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Półkolonie
trwały trzy tygodnie i korzystało z nich 423 dzieci.

Wskaźniki osiągnięcia zamierzonych celów w 2017 roku:
- 52 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostały objęte
wsparciem asystenta rodziny;
- 246 rodzin korzystało z porad i konsultacji specjalistów;
-110 dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
korzystało z gminnych placówek wsparcia dziennego - świetlice opiekuńczo-wychowawcze;
- około 450 osób uczestniczyło w spotkaniach i warsztatach organizowanych dla rodziców;
- 9 rodzin, które osiągnęły poprawę w funkcjonowaniu, zakończyły pozytywnie współpracę
z asystentem rodziny;
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VIII. ŻNIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Rada Miejska w Żninie uchwałą Nr XIII/139/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku wprowadziła na terenie
Gminy Żnin Gminnego programu dla Rodzim Wielodzietnych „Żnińska Karta Dużej Rodziny”. Celem
programu jest wspieranie rodziny, w tym zapewnienie dziecku i rodzinie bezpieczeństwa socjalnego,
poprawa funkcjonowania rodziny w jej naturalnym środowisku poprzez szeroki dostęp do kultury sportu
i rekreacji . Aktualnie program jest realizowany poprzez wprowadzenie ulg w jednostkach
organizacyjnych Gminy Żnin. Od wejścia w życie ustawy o Karcie Dużej Rodziny ogółem wydano 309
rodzinom 1539 kart uprawniajacych do korzystania z ulg w ramach Żnińskiej Karty Dużej Rodziny.
Rodziny korzystały z następujących ulg:
1) 50% ulga z bazy Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie w zakresie:

- siłownia, zakup 3 karnetów w ilości 72 godzinnych wejść,
- sauna, zakup jednego wejścia godzinnego,

2) Półkolonie, korzystało 188 dzieci .
3) 50% ulga w opłatach za segregowane odpady komunalne na trzecie i kolejne dziecko, korzystało
131 rodzin.

IX. WNIOSKI

1. Poprawne i skuteczne realizowanie zadań przez pracowników MOPS wymaga od nich pogłębiania
wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne dokształcanie. W budżecie jednostki corocznie przeznacza się
środki na szkolenia pracowników. Poza tym w Ośrodku jest stosowana praktyka organizowania szkoleń
wewnętrznych, na których osoby zdobywające wiedzę na szkoleniach zewnętrznych po powrocie pokazują
ją pozostałym pracownikom danej komórki organizacyjnej.
2. Superwizja dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny.
3. Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi klientów
oraz prawidłowej realizacji bieżących zadań, obejmującą m.in. powołanie zespołu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i zespołu osób starszych i niepełnosprawnych.
4. Kontynuacja działań mających na celu ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez stosowanie różnorodnych instrumentów pomocy
finansowej o pracy socjalnej.
5. Pozyskanie środków finansowych na rozbudowę siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żninie .
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X. SPIS TABEL I WYKRESÓW

Spis tabel:

1. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2015 -2017 - 3
2. Liczba rodzin z powodów ubiegania się o pomoc w latach 2015 – 2017 - 3
3. Struktura i dynamika wydatków na świadczenia MOPS Żnin w latach 2016 – 2017 - 5
4. Formy pomocy w ramach zadań zleconych gminie w 2017 roku - 6
5. Dynamika wydatków na zadania zlecone gminie w latach 2016 – 2017 - 8
6. Wydatki na zadania własne gminy łącznie z pozyskanymi dotacjami - 9
7. Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS w latach 2015-2017 - 10
8. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w latach 2015-2017 - 11
9. Powody przyznawania zasiłku celowego - 11
10. Powody przyznania zasiłków okresowych - 12
11. Struktura i dynamika wydatków na dodatki mieszkaniowe w latach 2016-2017 - 13
12. Liczba osób i świadczeń usług opiekuńczych 2015 – 2017 - 14
13. Liczba uczniów uprawnionych do pomocy materialnej w 2017 roku z uwagi na

kryterium dochodowe w rodzinie
- 17

14. Stosunek procentowy rodzin z problemami opiekuńczo–wychowawczymi
do ogółu rodzin wychowujących dzieci korzystających z pomocy w latach
2015 – 2017

- 17

15. Odpłatność gminy uzależniona od czasu pobytu dziecka w pieczy zastępczej w 2017r. - 19
16. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2017 r. - 19

Spis wykresów:

1. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2015-2017 - 3
2. Wydatkowanie środków w latach 2016-2017 na zadania zlecone - 5
3. Procentowy udział w poszczególnych zadaniach zleconych gminie w latach 2016 i

2017.
- 8

4. Wydatkowanie środków w latach 2015-2017 na zadania własne - 9
5. Wydatkowanie środków w latach 2015-2017 za pobyt w DPS - 10
6. Wydatkowane środki na zasiłki i pomoc w naturze w 2017 r. - 12
7. Liczba osób korzystających z zasiłku stałego w latach 2015-2017 - 14
8. Osoby objęte pomocą usługową w latach 2015-2017 - 15
9. Liczba osób w tym dzieci korzystających z pomocy w formie posiłku w latach 2015-

2017
- 16

10. Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi korzystające z pomocy
społecznej w latach 2015 – 2017

- 18

11. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2017 r. - 19
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UZASADNIENIE

Zadania z zakresu pomocy społecznej zobowiązana jest realizować gmina. Uchwałą
Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2010 roku uchwalono Statut Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie jako jednostki organizacyjnej Gminy Żnin, powołanej
do realizacji zadań pomocy społecznej określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej.
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w formie: zadań własnych gminy oraz własnych
o charakterze obowiązkowym i zadań zleconych gminie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, których realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień uchwalanego corocznie przez
Radę Miejską. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok
2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/298/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016
roku. Ponadto Ośrodek realizuje następujące programy: Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021 przyjęty
Uchwałą Nr XIII/137/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 roku, Gminny
Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 przyjęty Uchwałą Nr XIII/136/2015 z dnia
25 listopada 2015 roku oraz Gminny Program dla Rodzin Wielodzietnych - „Żnińska Karta Dużej
Rodziny" przyjęty Uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015
roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie reprezentowany jest przez Dyrektora, który
na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jest
zobowiązany do składania Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działalności.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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