
UCHWAŁA NR XXX/330/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 

za 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.2)) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2020 rok 
w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
1) Zmiana tekstu jednolitego cytowanej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiana tekstu jednolitego cytowanej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 2369. 
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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 XLVIII/597/2018 z dnia 5 października 2018 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 zaspokajaniu 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”, 

− Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „ Dobry start”. 

− realizacja programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

II. 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 jest zobowiązany do składania Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań 

z działalności Ośrodka oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Niniejsze 

sprawozdanie przedstawia poziom realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 

w kontekście długofalowych celów strategicznych, zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 – 2025. 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.  
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W sprawozdaniu przedstawione są zadania z realizacji następujących programów lokalnych: 

− Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2020; 

− Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2016 - 2021, za rok 2020; 

− Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021, za rok 2020;  

 

Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystało 826 rodzin, w których zamieszkuje 1825 osób, 

co stanowi 7,69 % ogółu ludności zamieszkałej w gminie (wg stanu na dzień 31.XII.2020r.     

zameldowanych na pobyt stały 23734 osoby). 

 

Tabela nr 1: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2018-2020. 

 2018 2019 2020 

liczba rodzin 921 898 826 

liczba osób w 

rodzinach 

2112 2070 1825 

 

Wykres nr 1: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2018-2020. 

 

 
 

Dane zawarte w powyższej tabeli i wykresie wskazują, że na przestrzeni lat 2018–2020 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 oraz  uzyskane przez rodziny 

dodatkowe dochody  z Programu 500 plus. 

 

Tabela nr 2: Liczba rodzin wg powodów ubiegania się o pomoc w latach 2018 - 2020. 

 2018 2019 2020 

Ubóstwo 538 461 421 

Sieroctwo 0 2 0 

Bezdomność 18 20 17 

Ochrona macierzyństwa 88 82 77 

Bezrobocie 375 297 289 

Niepełnosprawność 327 297 262  

Długotrwała choroba 452 386 366 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych  

172 117 108 

Przemoc w rodzinie 81 100 109 
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Alkoholizm 50 44 39 

Narkomania 0 0 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 

7 9 15 

Zdarzenie losowe 5 1 2 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 1 0 0 

 

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 naszym województwie. 

 

 

III. KOSZTY UTRZYMANIA I KADRA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS wynosiły 6 196 983,48 zł, z tego w ramach dotacji 

1 254 169,21 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 zatrudnione były 94 osoby, na 88 etatu w następujących rozdziałach: 

 

Rozdział Liczba pracowników Ilość etatów 

GPPiRPU rozdział 85154 10 6,0 

Przemoc w rodzinie rozdział 85205 3 3,0 

Placówka wsparcia i Asystent rodziny 

rozdział 85504 

5 

 

4,5 

Świadczenia rodzinne rozdział 85502 5 5,0 

Świadczenie wychowawcze rozdział 85501 5 5,0 

Utrzymanie Ośrodka rozdział 85219 30 29,25 

Usługi Opiekuńcze rozdział 85228 32 32,0 

Ogółem: 94 88,0 

 
W okresie sprawozdawczym  nastąpił spadek w  zatrudnieniu z następujących powodów: 

− 5 osób realizowało warunek zatrudnienia po zakończonym stażu z PUP Żnin, 

− 2 osoby zatrudnione na prace interwencyjne z PUP Żnin, 

− 3 osoby świadczyły pracę w ramach umowy na zastępstwo. 

Ponadto, z uwagi na potrzeby działu usług opiekuńczych zatrudniono  24 osoby na umowę zlecenie 

tj. 4 osoby na świadczenie usług opiekuńczych, 8 osób na świadczenie usług opiekuńczych dla osób    

z zaburzeniami psychicznymi i 12 osób na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby 

Niepełnosprawnej. Na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień na 2020 rok zatrudniono 9 osób na umowę zlecenie. 

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 2020 zatrudnionych było 

13 pracowników socjalnych 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 - koordynator - 2 osoby, starszy specjalista 

pracy socjalnej – 9 osób, specjalista pracy socjalnej – 1 osoba  i pracownik socjalny – 1 osoba. 
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Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe, zgodne 

z wymogami ustawy, a ponadto ustawicznie poszerzają wiedzę i doskonalą umiejętności 

na szkoleniach specjalizujących. W 2020  roku  82 pracowników uczestniczyło  w  16 szkoleniach. 

Pozyskaną wiedzę potrafią przenieść na grunt zawodowy podnosząc, jakość usług świadczonych       

na rzecz mieszkańców Gminy Żnin.   

 

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: 46 422 824,07 zł  

Wykonanie:  45 849 530,26 zł co stanowi 98,77 % ogółu budżetu. 

 

Tabela nr 3. Struktura i dynamika wydatków na świadczenia MOPS Żnin w latach 2019 – 2020. 

Wyszczególnienie Wydatki (zł) w latach Dynamika 

zmian  

2019 r. 2020 r. w % 

Kwota świadczeń w tys. zł zadania własne gminy 9 849 9 689  98 

Kwota świadczeń w tys. zł zadania zlecone gminie 30 624 36 161  118 

 

Na podstawie danych zawartych w tabeli obserwujemy spadek wydatków o 2 % na zadania własne 

i o 18 %  na zadania zlecone gminie.   

 

1. Zadania zlecone i powierzone gminie. 

 

Budżet   36 265 909,61 zł co stanowi 78,12 % ogółu budżetu, 

Wykonanie  36 160 600,76 zł co stanowi 99,71 % zadań zleconych. 

 

Wykres nr 2: Wydatkowanie środków w latach 2019-2020  na zadania zlecone. 
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Z powyższego wykresu wynika, że w 2020 roku nastąpił znaczny wzrost w wydatkach na zadania 

zlecone gminie z uwagi na wypłatę świadczenia wychowawczego   na każde dziecko do 18 roku życia 

przez cały rok. 

 

Tabela nr 4: Formy pomocy w ramach zadań zleconych gminie w 2020 roku. 

Rozdz. Wyszczególnienie Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Wykonanie 

(zł) 

w 2020r. 

75421 Zarządzanie kryzysowe         X            X             313,27 

85215 Dodatek energetyczny. 60 517 7 465,47 

85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. 2 20 6 978,94 

85228 Usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

34 

 

2161 

 

68 302,82 

85501 Świadczenia wychowawcze 

Koszty obsługi zadania 

Razem 

2631 

X 

X 

49194 

X 

X 

24 423 768,50 

207 602,03 

24 631 370,53 

85502 
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków 

rodzinnych i świadczenia opiekuńcze. 

Fundusz alimentacyjny. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Zasiłki dla opiekunów. 

Świadczenie pielęgnacyjne 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Świadczeń rodzicielskich 

Jedn. zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. 

Składka emerytalno-rentowa. 

Zasiłek jednorazowy „ Za Życiem” 

Wydatki bieżące. 

 

Razem: 

 

 

609 

136 

12 

10 

156 

518 

84 

169 

106 

4 

X 

 

X 

 

 

25882 

2262 

82 

72 

1770 

          6652 

973 

173 

1251 

4 

X 

 

X 

 

 

2 867 667,98 

938 580,34 

50 840,00 

44 640,00 

3 201 343,10 

 1 423 875,98 

     873 323,40 

173 000,00 

568 459,61 

      16 000,00 

281 613,22 

 

10 439 343,63 

 

85503 

  

Karta Dużej Rodziny. 

 

94 

 

387 

 

868,55 

85504 

 

Świadczenie „Dobry start” wraz z kosztami 

obsługi. 

2053 2853 882 910,00 

85513 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

od wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego, 

specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla 

opiekuna. 

 

71 

 

821 

 

123 047,55 

 Ogółem X X 36 160 600,76 

 

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

1) Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto ogółem 71 osób i opłacono  821 składek.  Składka 

obejmowała następujące świadczenia:  720 świadczeń pielęgnacyjnych,  74  świadczeń specjalnego 

zasiłku opiekuńczego i  27 świadczeń   zasiłku dla opiekuna.  Łączna kwota składki: 123 047,55 zł. 

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 60 gospodarstw domowych i wydatkowano kwotę: 7 465,47 zł wraz z kosztami 

obsługi zadania. 

3) 2 osobom wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej w łącznej kwocie  

6 978,94 zł wraz z kosztami obsługi zadania. 

4) Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 34 osoby 

i wydatkowano kwotę 68 302,82 zł. Usługi specjalistyczne poprawiają, jakość życia 

i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym. 
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5) Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 94 wnioski o wydanie KDR. Wydano 

387 kart, a koszty administracyjne związane z realizacją zadania wyniosły 868,55 zł. 

6) Świadczeniem „Dobry start” objęto 2853 dzieci z 2053 rodzin i wydatkowano kwotę 882 910,00 zł, 

w tym 27 310,00 zł to koszty obsługi zadania.  

7) Zarządzanie kryzysowe, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 313,27 zł. W powyższej 

kwocie zrefundowano koszty energii elektrycznej zużytej  podczas utworzonego w Dziennym Domu 

„Senior+” punktu kwarantanny zbiorowej dla mieszkańców Gminy Żnin. 

Ogółem na powyższe zadania wydatkowano kwotę: 1 089 886,60 zł, co stanowi 3,01 % ogółu 

wydatków na zadania zlecone gminie. 

 

1.2. Świadczenie wychowawcze. 

1) Uprawnionych do korzystania ze świadczenia wychowawczego było 2631 rodzin i wydatkowano 

kwotę: 24 427 268,50 zł. Zostało wypłaconych 49194 świadczeń na 4025 dzieci.  
2) Koszty obsługi zadania wyniosły 207 602,03 zł.  

Ogółem wydatkowano kwotę: 24 631 370,53 zł, co stanowi 68,12 % 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 1237 rodzin i wydatkowano kwotę  7 543 727,06 zł. 

2) Składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 106 osób i wydatkowano  568 459,61 zł. 

3) Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka wypłacono rodzicom 173 dzieci i wydatkowano kwotę 

173.000 zł. 

4) Zasiłkami dla opiekunów  objęto 10 osób i wydatkowano kwotę 44 640,00 zł. 

5) Świadczeniem rodzicielskim objęto 84 osoby i wydatkowano kwotę:  873 323,40 zł, 

6)Zasiłkiem jednorazowym dla kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” objęto 4 osoby 

i wydatkowano kwotę 16 000,00 zł. 

7) Koszty obsługi Działu Świadczeń Społecznych  wyniosły 281 613,22 zł.  

Ogółem wydatkowano kwotę: 9 500 763,29 zł, co stanowi 26,27 % ogółu wydatków na zadania 

zlecone gminie. 

 

1.4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Uprawnione do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 136 rodzin i wydatkowano kwotę 

938 580,34  zł, co stanowi  2,6  % 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: 

  - wydano 5 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych,  

- wydano 63  dłużnikom  alimentacyjnym informacji  o przyznaniu świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego,  

- wysłano 84 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,  

- wysłano 65 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu 

alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego, 

- spisano 65 kwestionariuszy wywiadu alimentacyjnego i odebrano oświadczenia majątkowe              

od dłużników alimentacyjnych  

- zobowiązano  6  dłużników alimentacyjnych  do zarejestrowania się w PUP jako osoby  bezrobotne 

albo poszukujący pracy, 

- wystąpiono do Centrum Ewidencji Pojazdów i Kierowców  w sprawie 4 osób, 

- wystąpiono do Starosty Żnińskiego o zwrot zatrzymanego prawo jazdy dla  3osób, 

- złożono wniosek  w sprawie 1 osoby o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu 

Karnego, 

- ustalono   miejsce pobytu dłużnika alimentacyjnego  dla 6 osób, 

- zgłoszono 170  dłużników alimentacyjnych  do biura informacji gospodarczej w przypadku 

zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,   
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-  złożono  8 wniosków  o udzielenie informacji lub udostepnienie danych osobowych o osobie 

obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie,   

- wysłano 80 informacji do komornika na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów,  

- wysłano 135  zawiadomień do prokuratury na podstawie art. 209 par. 1 i par. 3 Kodeksu Karnego.  

W wyniku podjętych działań wobec dłużników w okresie sprawozdawczym zwroty z tytułu 

wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 302 298,81 zł, co stanowi 

32,2  % wydatków FA, natomiast dochód gminy to kwota 49 386,12 zł. 

 

Wykres nr 3: Procentowy udział w poszczególnych zadaniach zleconych gminie w latach 2019 - 2020.  

 

Z przedstawionych danych wynika, że największy udział w poszczególnych zadaniach zleconych 

gminie mają świadczenie wychowawcze 68% przed zasiłkami rodzinnymi 26%, świadczeniami 

z pomocy społecznej i innych ustaw 3%  i funduszem alimentacyjnym 2 %. 

 

Tabela nr 5: Dynamika wydatków na zadania zlecone gminie w latach 2019–2020. 

  

Wyszczególnienie 

Wydatki (zł) w latach Dynamika 

zmian w % 

2020:2019 2019 2020 

Świadczenie wychowawcze 19 885 833   24 631 371 124 

Zasiłki rodzinne 8 655 437 9 500 763 110 

Fundusz alimentacyjny 968 853 938 580 97 

Pomoc społeczna i inne ustawy 1 114 198 1 089 887 98 

 

Z przedstawionych danych wynika, że w 2020 roku nastąpił wzrost w wydatkach na  świadczenia 

wychowawcze o 24 %, zasiłki rodzinne o 10 %. Natomiast w wydatkach funduszu alimentacyjnym 

nastąpił spadek o 3 % i świadczeniach z pomocy społecznej o 2% z uwagi na  przekroczenie  dochodu 

uprawniającego do świadczenia, podjęcie zatrudnienia oraz  zaprzestanie kontynuowania kształcenia. 
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2. Zadania własne gminy. 

 

Budżet   10 156 914,46 zł co stanowi 21,88 % ogółu budżetu, 

Wykonanie    9 688 929,50 zł co stanowi 95,39 % zadań własnych. 

 

Wykres nr 4: Udział środków w budżecie w latach 2018-2020  na zadania własne gminy. 

 
   

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2020 nastąpił  spadek  w wydatkach na zadania własne 

gminy o 3% z uwagi na spadek osób korzystających ze świadczeń  z pomocy społecznej. 

 

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

Rozdz. Wyszczególnienie Kwota (zł) Dotacja (zł) % 

75095 Administracja Publiczna – Cyfryzacja 12 558,17 0 0 

85153 Zwalczanie narkomanii 7 985,00 0 0 

85154 Gminny Program Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

514 656,05 

 

0 

 

0 

85195 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 

pomocniczych 

2 079,76  

0 

 

0 

85202 Odpłatność za pobyt w DPS  415 431,40 0 0 

85203 Ośrodek wsparcia 7 280,00 0 0 

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 279 884,86 0 0 

85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków 

stałych 

 

46 773,70 

 

46 773,70 

 

100 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze  989 740,99 836 422,00 84,5 

85215 Dodatki mieszkaniowe 585 234,99 0 0 

85216 Zasiłki stałe  556 786,66 556 786,66 100 

85219 Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka 

Wynagrodzenie zasądzone przez sąd dla kuratora 

Ogółem 

2 521 688,28 

   13 800,00 

2 535 488,28 

378 673,32 

0 

378 673,32 

 

 

15,3 

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa PIK 

 

200 660,49 185 142,17 0 

85228 Usługi opiekuńcze  1 747 435,92 218 792,95 12,5 

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania i żywość  

FEAD 

 

502 983,16 

 

360 000,00 

 

71,6 

85295 Dzienny Dom  „Senior+” 357 866,00 64 777,85 18,1 

85395 Projekt UE „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” 

 oraz   COVID - 19 

137 716.58 128 200,58 93,0 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjal. 239 091,48 191 273,18 80,0 

85502 Świadczenia rodzinne 

- udział gminy w zadaniu 
 

863,35 

 

0 

 

0 

85504 Wspieranie rodziny 268 417,96 5915,20 2,2 

85508 Rodziny zastępcze 279 994,70 0 0 

25%

25%

22% 2018

2019

2020
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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 12 558,17 zł, a z programu skorzystało 47 mieszkańców gminy. 

 

2.2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. 

Z oferty wypożyczalni skorzystało 304 osoby  (wypożyczono 453 szt. sprzętu) i wydatkowano kwotę:  

2 079,76 zł. 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 18 osób dorosłych 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 2018-2020. 

Lata Liczba osób umieszczonych Kwota (zł) 

2018 14 349 777 

2019 15 376 828 

2020 18 415 431 

 

Wykres nr 5: Wydatkowanie środków w latach 2018-2020  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 7 280,00 zł za gotowość miejsc noclegowych.  W ramach  współpracy                 

z Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie w zakresie niwelowania skutków bezdomności, prowadzono 

wymianę  informacji ze środowiskiem lekarskim i pielęgniarskim oraz  przygotowywano bezdomnym 

z naszej i ościennych gmin  zestawy odzieżowe odpowiednie do danej pory roku. Zestawy odzieżowe 

na bieżąco  były przekazywane do izby przyjęć PCZ w Żninie przez pracowników socjalnych. Ponadto 

osoby bezdomne były kierowane do Punktu jadłodajnia celem spożycia  ciepłego posiłku.    

 

2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 279 884,86 zł. Powyższa kwota 

przeznaczona była na: 

1) zatrudnienie 3 pracowników wchodzących w skład zespołu ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Pracą zespołu objęto 109 procedur NK w tym: w przypadku 24 rodzin pracowały 

grupy robocze, a w przypadku 83 rodzin środowisko było monitorowane przez pracownika 

Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i dzielnicowego KPP w Żninie, 

2) obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.  

Zespół interdyscyplinarny odbył  5 spotkań, podczas których pracowano nad 83 formularzami 

„Niebieskie Karty”, natomiast 24 grupy robocze  odbyły 24 posiedzenia, 

  
 

Tabela nr 8: Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w latach 2018-2020. 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Rodziny objęte procedurą „Niebieskie Karty” w tym: 81 100 109 

Grupy robocze do pracy z rodziną 40 42 24 

Monitoring środowiska 41 58 83 

Zakończenie procedury przez ZI  35 47 56 

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” na 

dzień 31.12. danego roku. 

46 53 53 

 

Z przedstawionych danych wynika, że na przestrzeni lat 2018 – 2020 występuje wzrost   w liczbie 

rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. W 2019 roku nastąpił  wzrost  o 23%  i   2020 roku      

o  9 %  rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 

 

2.6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 96 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 

na łączną kwotę: 46 773,70 zł. 

Ponadto wydano 40 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 

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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2.7. Zasiłki i pomoc w naturze. 

A) Zasiłek celowy 

Tabela nr 9: Formy przyznawania zasiłku celowego.  

Lp. Forma pomocy Liczba 

rodzin 

Kwota (zł) 

1. Udzielenie schronienia 7 40 340,88 

2. Dofinansowanie i zakup niezbędnych leków 48 12 724,76 

3. Dofinansowanie i zakup węgla 80 22 750,12 

4. Zakup żywności 60 11 800,00 

5. Inne (energia, czynsz, dofinansowanie do remontów, bilety 

autobusowe,) 

126 27 410,00 

6. Zakup ubrania i obuwia 8 750,00 

7. Sprawienie pogrzebu 3 11 456,00 

8. Zdarzenie losowe 1 14 630,00 

9. Środki ochrony osobistej 100 5 848,23 

X Ogółem: 343 147 709,99 

 

Z analizy przedstawionych danych wynika, że zasiłek celowy pozostaje ważnym instrumentem 

finansowego wsparcia rodzin. Zasiłkiem celowym w formie pieniężnej i niepieniężnej objęto 343 

rodziny i wydatkowano kwotę 147 709,99 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła  ok. 431 zł.              

W okresie sprawozdawczym w zdecydowanej większości przeznaczono środki na udzielenie 

schronienia, którego wydatek wyniósł 27%. Następnym wydatkiem pod względem wielkości jest  

dofinansowanie do  energii, czynszu, remontów mieszkań , biletów autobusowych itp. wynosi 18 % 

ogółu wydatków na zasiłki celowe. Dofinansowanie lub zakup węgla, który stanowi 15 % ogółu 

wydatków na zasiłki celowe. Analogicznie do roku poprzedniego spadła  liczba osób korzystających  

o 9 % przy wzroście wydatku o 3 % na zasiłki i pomoc w naturze.  

 

B) Zasiłek okresowy 

 

Tabela nr 10: Powody przyznania zasiłków okresowych. 

Lp. Powód przyznania zasiłku okresowego Liczba rodzin Kwota (zł) 

 

1. Bezrobocie 236 533 740,00 

2. Długotrwała choroba 25 33 142,00 

3. Niepełnosprawność 56 34 951,00 

4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych systemów zabezpieczenia społecznego 

 

3 

 

1 445,00 

5. Inne niż wymienione w wierszach 1-3 47 238 753,00 

X Ogółem: 375 842 031,00 

 

Zasiłek okresowy jest dominującym świadczeniem w katalogu świadczeń pieniężnych. Pomocą 

w formie zasiłku okresowego objęto 375 rodzin i wydatkowano kwotę 842 031,00 zł, w tym 

836 422,00 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 5 609,00 zł została wydatkowana w ramach 

środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła  608,84 zł. 

Głównym powodem przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie. Zasiłek z tego tytułu 

przyznano 236 rodzinom, co stanowi 64,3 % wszystkich rodzin objętych tą formą pomocy. 

Analogicznie do roku poprzedniego o 5 % spadła liczba rodzin   przy wzroście wydatku o 9 % 

na zasiłki okresowe. 
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Wykres nr 6: Wydatkowane środki na zasiłki i pomoc w naturze w 2020 r. 

 
Z przedstawionych danych wynika, że wydatek z tytułu wypłaty zasiłku okresowego stanowi 85,1 % 

a zasiłku celowego  14,9 % ogółu wydatku w 2020 roku na zasiłki i pomoc w naturze. 

 

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 307 rodzin  korzystało z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, 

którym wypłacono 3103 świadczenia na łączną kwotę: 585 234,99 zł. 

 

Tabela nr 11. Struktura i dynamika wydatków na dodatki mieszkaniowe w latach 2019-2020. 

Lp. Rodzaj dodatku 

mieszkaniowego 

Liczba 

świad. 

2019r. 

Liczba 

świad. 

2020r 

Dyn. 

zmian 

w % 

Kwota 

(zł) 

w 2019r. 

Kwota 

(zł) 

w 2020r. 

Dyn. 

zmian 

w % 

1. w zasobie gminnym 1114 998 90 183 277 169 095 92 

2. w zas. spółdz. mieszkaniowej 730 619 85 113 049 103 018 95 

3. w zas. wspól. mieszkaniowej 511 403 79 95 961 78 285 84 

4. w zasobie prywatnym 1041 969 93 229 173 222 485 98 

5. w zasobach innych 145 114 79 14 028 12 352 82 

X Razem 3541 3103 88 635 488 585 235 92 

 

Z przedstawionych danych wynika, że dodatek mieszkaniowy po zasiłku okresowym pozostaje 

ważnym instrumentem finansowego wsparcia rodzin. Analogicznie do roku ubiegłego spadła liczba 

wypłaconych dodatków mieszkaniowych o 12 % i kosztu wydatku 8 %. W 2020 roku w zdecydowanej 

większości wydatkowano kwotę na dodatki mieszkaniowe w zasobach prywatnych . Wydatek na ten 

cel stanowi 38,0 %, w zasobach gminnych   28,9 %, w zasobach spółdzielni mieszkaniowej 17,6 % w 

zasobach wspólnot mieszkaniowych 13,4 % i w zasobach innych 2,1 % ogółu wydatków na dodatki 

mieszkaniowe.  

 

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 110 osób w tym: 

zasiłek 
okresowy

85,1 %

zasiłek 
celowy
14,9 %
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-  91 osób samotnie gospodarujących   na kwotę: 519 744,74, 

-  19 osób pozostających  w rodzinie   na kwotę: 37 041,92 zł. 

 

Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę: 556 786,66 zł, a średnia wysokość zasiłku wynosiła 

519,39 zł. 

 

Wykres nr 7: Liczba osób korzystających z zasiłku stałego w latach 2018-2020. 

 
 

Z powyższych danych wynika, że na przestrzeni 3 lat obserwujemy spadek w liczbie osób 

korzystających z zasiłku stałego. Analogicznie do roku poprzedniego spadł   o  15 %   liczba     osób 

pobierających zasiłek stały z powodu  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 164 osoby. 

Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 1 747 435,92 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności 

za świadczone usługi to kwota: 235 916,58  zł, co stanowi 13,5 % wydatku na zadanie. W okresie 

sprawozdawczym usługi były realizowane także w oparciu o pozyskaną dotację  ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z rządowego Programu „Opieka 75+”. Z programu 

korzystało 78 osób  i wydatkowano na ten cel kwotę: 218 792,95 zł. Program „Opieka 75+” umożliwił 

zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych u osób, które już  z takiej  usługi korzystały             

oraz objęcie  wsparciem osób nowych.  Dofinansowanie w ramach programu  można było przeznaczyć  

na zatrudnienie dodatkowych  osób, które świadczyły usługi opiekuńcze w nowych środowiskach   

oraz zapewnić  zastępstwa  podczas urlopów  lub zwolnień lekarskich  podstawowego personelu. 

W ramach środków pozabudżetowych tutejszy Ośrodek realizował  usługi  asystenckie przeznaczone 

dla osób niepełnosprawnych  w ramach konkursu ogłoszonego przez MRiPS  pn. „ Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020. Z programu korzystało 70 osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności w tym: 26 osób ze stopniem  umiarkowanym i 44 osoby ze stopniem znacznym. 

Łącznie wykonano 10270 godzin usług asystenckich przez 12 osób zatrudnionych na podstawie 

umowy zlecenia na kwotę: 272 365,05 zł.   
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Tabela nr 12: Liczba osób i świadczeń usług opiekuńczych 2018 – 2020. 

 2018 2019 2020 

Liczba osób 157 164 199 

Liczba świadczonych usług 50662 61410 68614 

 

 

Wykres nr 8: Osoby objęte pomocą usługową w latach 2018 - 2020. 

 

 

Powyższe dane obrazują, że znaczna liczba osób korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych 

z uwagi na problem niepełnosprawności i 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. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym  Dyrektor MOPS podpisał  Umowę Grantową                             

Nr ROPS/GRANT/114?2020 z dnia 01 lipca 2020 r.  w ramach projektu  pn.” Wsparcie osób 

starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego                          

„ Oś priorytetowa 9.Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych                         

i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z EFS.   

30 pracowników świadczących usługi opiekuńcze i 6 pracowników świadczących usługi 

specjalistyczne psychiatryczne  otrzymali za okres V-VII/20r.  dopłaty do wynagrodzenia                   

za wykonywanie przez nie pracy  w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem 

zachorowania.  Na powyższy cel dokonano wydatku na  kwotę 77 789,88 zł. 

 

 

2.11. Program „Posiłek w szkole i w domu” i Program Operacyjny "Pomoc Żywnościowa 2014 - 

2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym". 

W związku z szeroko rozpowszechnioną akcją pomocy rodzinom w ich prawidłowym funkcjonowaniu 

od wielu lat prowadzona jest pomoc w ramach programów żywieniowych. Każde dziecko                   

w przedszkolu i szkole ma możliwość otrzymania gorącego posiłku. Program „Posiłek w szkole           

i w domu” cieszy się dużą popularnością, propaguje zdrowe nawyki żywieniowe, jak również stanowi 

znaczącą pomoc dla rodziny. W okresie sprawozdawczym  pomocą objęto  1071  osób                             

i wydatkowano kwotę 474 001,42  zł (na posiłek i zasiłek  celowy na zakup  posiłku lub żywości), 
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w tym 360 000,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Dzieci uczęszczające do szkół 

podstawowych na terenie gminy są 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. Dożywianiem objęto 

również dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz osoby dorosłe, samotne, niepełnosprawne i inne.  

1) Z pomocy w formie posiłku korzystało ogółem 317 osób w tym: 

    229 dzieci/uczniów 

    88  osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 

Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 232 632,68  zł, a koszt jednego świadczenia 

wyniósł 5,27 zł. 

2) Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało  343  rodziny i wydatkowano 

kwotę : 239 300,00  zł. 

3) 10 osób skorzystało z  formie zakupionych produktów żywieniowych z powodu przebywania    

w kwarantannie z powodu COVID-19 na kwotę 2 068,74 zł. 

4) Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły  23 570,74 zł, 

5)  W ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej MOPS w okresie 

sprawozdawczym otrzymał 84901,2 kg żywności w skład której wchodziły: groszek  

z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, 

makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki 

maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet 

z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowy o łącznej wartości          

381 616,97 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1516 osób  i wydatkowano na ten cel  

kwotę   5 411,00 zł (koszty transportu). 

  
 

Wykres nr 9: Liczba osób w tym dzieci korzystających z pomocy w formie posiłku w latach  

2018-2020. 

 

 
 

W okresie 3 lat obserwujemy spadek w liczbie osób korzystających z posiłku.    Analogicznie do roku 

ubiegłego zmalała liczba korzystających  z posiłku o 38,2 %. Sytuacja ta spowodowana jest 

zmniejszeniem skali ubóstwa w gospodarstwach domowych.   

 

2.12.  Punkt Interwencji Kryzysowej. 

Gmina Żnin podpisała umowę nr UM_WR.431.1.251.2020 z dnia 20.07.2020r. o dofinansowanie 

w formie zaliczki i refundacji Projektu "Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punk 

Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny" nr RPKP.06.02.00-04-0011/19  współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi projektowej 6. Solidarne 
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społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Całkowita wartość Projektu  wynosi 1 745 289,77 zł i obejmuje dofinansowanie:  

ze źródeł: EFRR 1042 985,91 zł i z budżetu państwa 122 704,22 zł.  Okres realizacji Projektu i termin 

obowiązywania umowy to okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2021 r. W okresie sprawozdawczym 

wydatki  wyniosły 194 886,49 zł, które będą zrefundowane w 2021 r. po zakończeniu i zatwierdzeniu 

wniosku końcowego o płatność. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie poniósł 

koszty inwestycyjne z własnych środków w wysokości 5 774,00 zł w tym 3 000,00 zł na kosztorys 

do zadania inwestycyjnego i  2 774,00 zł na nadzór inwestorski. 

 

2.13.  Dzienny Domu „ Senior +”. 

Dzienny Dom „Kolej – na – radość”  jest  placówką  wsparcia dziennego dla seniorów, która świadczy 

usługi 20 osobom w zakresie socjalnym, edukacyjnym, kulturalno-oświatowym, sportowo-

rekreacyjnym, aktywności ruchowej  i społecznej  oraz terapii zajęciowej i innej.  Uczestnicy domu  

mają zapewniony transport i posiłek. W okresie sprawozdawczym  wydatki związane 

z funkcjonowaniem domu wyniosły: 258 717,52 zł, w tym 64 777,85 zł dofinansowania zadania 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, edycja 2020 

Moduł II „Zapewnienie finansowania Dziennego Domu Senior+” i zawartej umowy pomiędzy 

Wojewodą Kujawsko –Pomorskim a Gminą Żnin.  Wydatki  są znacząco zaniżone z uwagi                 

na zawieszenie przez okres 3 m-cy działalności domu z uwagi na COVID-19. Osoby starsze 

i niepełnosprawne przebywające w społeczności Dziennego Domu „Senior+” mają  możliwość 

podtrzymania kondycji psychicznej i fizycznej co wydłuży możliwość samodzielnego funkcjonowania 

w środowisku lokalnym. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. 

„Budowa małej architektury wraz z utwardzeniem terenu i urządzeniem terenów zielonych przy 

Dziennym Domu  „Senior +” za kwotę: 99 148,48 zł. 

 

2.14. Projekt „Aktywni -Kompetentni- Szczęśliwi” – środki UE. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano projekt pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, którego całkowita wartość 

wynosi 253.397,50 zł. Celem projektu było włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Od chwili rozpoczęcia projektu 20 uczestników objętych 

było wsparciem w formie pracy socjalnej oraz finansowej.  

W okresie  od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wydatkowano kwotę 59 926,70 zł, z tego 9 516,00 zł 

środki własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych uczestnikom projektu. 

W ramach projektu były realizowane następujące działania: 

Aktywizacja społeczna: 

- „praca socjalna” realizowana przez pięciu pracowników socjalnych, który na podstawie pism 

powierzających dodatkowe obowiązki służbowe otrzymują comiesięczne dodatki do wynagrodzeń. 

- „zasiłki celowe i socjalne” wypłacane miesięcznie wszystkim uczestnikom projektu.  

- „zorganizowanie i sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi uczestników projektu”, na podstawie 

umów zawartych z przedszkolem oraz z wykfalifikowaną firma świadczącą usługi opiekuńczo-

wychowawcze, zgodnie z prowadzonymi przez te instytucje harmonogramami pobytu dzieci. 

Aktywizacja zawodowa: 

- „kursy zawodowe” dla 10 uczestników projektu, w tym 1 osoba odbywająca kurs palacza                 

w miesiącu grudniu 2019, natomiast pozostałe 9 osób odbywało kurs „opiekuna osób starszych             

i niepełnosprawnych”, gdzie w okresie od 07.01.2020 r. do 27.01.2020 r. miały miejsce zajęcia 

praktyczne w środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie, Leśnym Domu Seniora w Piastowie 

oraz Domu Dziennym Pobytu „Słonecznik” w Żninie. 

 

2.15. Pomoc materialna dla uczniów. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia  6 września  2017 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 211 uczniów i wydatkowano kwotę 

239 091,48 zł, w tym  191 273,18 zł w ramach dotacji celowej. 
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Tabela nr 13: Liczba uczniów uprawnionych do pomocy materialnej w 2020 roku z uwagi 

na kryterium dochodowe w rodzinie. 

Miesięczna kwota pomocy 

materialnej 

Rok szkolny 2019/2020 – I 

semestr 

Rok szkolny 2019/2020 – II 

semestr 

Liczba uczniów Liczba uczniów 

141 zł 176 128 

177 zł 22 17 

236 zł 0 6 

Ogółem 198 151 

 

Analogicznie do roku ubiegłego obserwujemy spadek o 32 % w liczbie uczniów uprawnionych 

do wypłaty świadczenia z powodu wzrostu dochodów w rodzinach.  

 

2.16. 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 2018 – 2020. 

Lata  

2018 

 

2019 

 

2020 

Liczba rodzin z dziećmi  

339 

 

293 

 

252 

Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi 

 

172 

 

117 

  

108 

% rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym 

do ogółu rodzin z dziećmi 

 

51 

 

 

40 

 

43 

 

Wykres nr 10: Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi korzystające z pomocy społecznej 

w latach 2018 – 2020 
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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. 

Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi objęto następującymi formami pomocy: 

1. Usługa asystenta rodziny - 64 rodziny zostały objęte  pomocą 4 asystentów rodziny i wydatkowano 

kwotę: 251 175,29 zł, w tym z dotacji: 5 915,20 zł w ramach Umowy nr 45/2020 z dnia 2.10.2020 r. 

zawartej na zadanie „Program asystent rodziny na rok 2020 r.”. Dotacja została przeznaczona na  

dodatki specjalne dla 4 asystentów rodziny, którzy aktywnie pracowali  na rzecz rodzin w okresie 

pandemii Covid-19. 

2. Możliwość korzystania z zajęć w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Żninie. W okresie 

sprawozdawczym z oferty świetlicy korzystało 16 dzieci z 11 rodzin i wydatkowano kwotę: 

17 242,67 zł. Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach działalności świetlicy 

dzieci miały zapewniony posiłek, opiekę, pomoc edukacyjną.  

3. Wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa otrzymały 79 osób z rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi. Zrealizowanych zostało  175 oddziaływań. 

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 2019 - 2021 za rok 2020”. 

 

2.17. Rodzina zastępcza. 

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: 279 994,70 zł za pobyt 39 dzieci 

w pieczy zastępczej. 

 

Tabela nr 15: Odpłatność gminy uzależniona od czasu pobytu dziecka w pieczy zastępczej w 2020 r. 

Czasookres pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej 

Liczba dzieci  Odpłatność gminy (zł) 

Pierwszy rok pobytu dziecka - 10% 

wydatków 

11 11 368,26 

Drugi rok pobytu dziecka – 30 % wydatków 2 4 893,64 

Trzeci rok pobytu dziecka – 50 % wydatków 27 263 732,80 

Ogółem  X 279 994,70 

 

Tabela nr 16: Dzieci przebywające w pieczy zastępczej w 2020 r. 

Wyszczególnienie liczba 

rodzin 

liczba 

dzieci 

liczba 

świadczeń 

odpłatność 

gminy (zł) 

Rodzina zastępcza spokrewniona i 

niespokrewniona 

21 32 373 152 860,01 

Instytucjonalna piecza zastępcza 5 7 67 127 134,69 

 Rzeczywista liczba rodzin i dzieci. 26 39 440 279 994,70 
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Wykres nr 11: Dzieci przebywające w pieczy zastępczej w latach 2018 -2020 

 

 

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.   

2.18. Prace społecznie – użyteczne. 

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 11 osób          

do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne realizowane                      

są na podstawie umowy o współfinansowane  zawartej pomiędzy Gminą Żnin a Powiatowym 

Urzędem Pracy w Żninie. Bezrobotni wykonują prace w gminnych jednostkach organizacyjnych           

i sołectwach, są to prace na stanowiskach: opiekun osoby starszej, sprzątaczka oraz robotnik 

gospodarczy. 

 

2.19. Wolontariat.  

Zawarto porozumienia z 22 osobami o świadczenie wolontariatu w tym:  

− 18 - pomoc przy dystrybucji żywności z programu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

2014-2020, 

− 2 - pomoc przy odrabianiu lekcji dzieciom uczestniczącym w zajęciach Świetlicy Opiekuńczo 

–Wychowawczej, 

− 2 - pomoc w organizacji czasu wolnego uczestnikom Dziennego Domu „Senior+”. 

 

2.20. 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 222 rodziny, 

w których zamieszkuje łącznie 640 osób. Specjalistyczną pracą socjalną  objęto 92 rodziny, w tym 310 

osób w rodzinie prowadzoną przez pracowników socjalnych w godzinach popołudniowych. Ponadto 

95 rodzin wymagało wyłącznie pracy socjalnej ponieważ, z uwagi na różnorakie problemy życiowe, 

kryzysy rodzinne, członkowie tych rodzin  szukali  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   

w celu znalezienia najlepszego rozwiązania  jego trudnej sytuacji życiowej. Zawarto z 28 osobami 

 kontrakty  socjalne, 

- procedura „Niebieskie Karty” – prowadzona była w 109 rodzinach,  

- zrealizowano 1 projekt socjalnych tj. "Osoby starsze są wśród nas”, w którym uczestniczyło 15 osób.  
   

33 30
39

2018 2019 2020

Liczba dzieci
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Pracownicy socjalni poza przyznawaniem pomocy w formie zasiłków, pomocy w naturze i szeroko 

prowadzonej pracy socjalnej zajmowali się również dystrybucją pozyskanej odzieży, sprzętu 

domowego i mebli. 

 

 

V. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 – 2025 

za rok 2020. 

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w roku 2020 wpisała się w ramy 

lokalnej polityki społecznej poprzez realizację głównych zamierzeń zawartych w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin ,przyjętej na lata 2018 -2025 Uchwałą Rady 

Miejskiej w Żninie nr XLVII/584/2018 z dnia 7 września 2018 r. Dokument ten sprecyzował 

długofalowe kierunki działań Gminy Żnin w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

 

Tabela nr 17. Wskaźniki monitorowania Strategii. 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 2018 r. 2019r. 2020r. 

1 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej 
921 

 

898 

 

 

 

826 

Wysokość środków przeznaczonych na ww. 

pomoc (bez względu na źródło) zł 
3 846 105 

 

3 940 740 

 

3 539 329 

Wysokość środków przeznaczonych z 

budżetu gminy na pomoc społeczną (zł) 
2 277 987 

    

2 007 128 

 

 

1 567 327 

2 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 

rodzinnych          (z wszystkich form) 
1734 

 

1672 

 

1373 

Wysokość środków przeznaczonych na w/w 

pomoc 
8 386 574 

 

8 655 436 

 

 

10 439 344 

3 

Liczba rodzin korzystających z dodatków 

mieszkaniowych 
423 

 

378 

 

307 

Wysokość środków przeznaczonych na ww. 

pomoc 
687 414 

 

635 488 

 

585 235 

4 Liczba osób bezdomnych 17 
 

17 

 

17 

5 Liczba osób skierowanych do DPS 4 

 

0 

 

6 

6 Liczba osób korzystających z DDP 112 

 

126 

 

 

95 

7 Liczba osób niepełnosprawnych 

ok. 1847 osób 

korzystających 

ze świadczeń 

MOPS. 

 

ok. 1797 osób 

korzystających 

ze świadczeń 

MOPS. 

 

 

ok. 1672 

korzystając 

ze świadczeń 

MOPS. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ad. 8. Liczba obiektów przystosowanych w gminie dla osób niepełnosprawnych  - dostosowano 4          

obiekty    tj. hala sportowa przy SP nr 2 w Żninie, świetlica wiejska w Wójcinie i 2 bloki komunalne. 

 

8 Liczba obiektów przystosowanych w gminie 

dla osób niepełnosprawnych 
22 

 

24 

 

 

28 

9 Liczba nowych (w stosunku do poprzedniego 

roku) zrealizowanych usług społecznych 
2 

 

5 

 

 

2 

10 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (% 

ludności) 
20,6% 

 

21,1% 

 

22,3 % 

11 

Liczba udzielonych porad/ konsultacji 

specjalistycznych  

 

ok.1300 

 

ok.1300 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ok 1170 

Liczba osób korzystających z porad 

specjalistycznych 

 

ok. 1000 

 

ok.1000 

 

 

 

ok.  900 

Liczba specjalistów w poszczególnych 

dziedzinach 

 

-Logop. - 10 

- Pedag. - 12 

-Psychol - 9 

-Prawnik -  4 

-Terapeuta-  3 

-Doradca  

  zawodowy- 2 

-Specjalista ds. 

przeciwdziałan

ia przemocy w 

rodzinie-  2 

 

 

-Logop. - 10 

- Pedag. - 12 

-Psychol - 9 

-Prawnik -  4 

-Terapeuta-  3 

-Doradca  

  zawodowy- 2 

-Specjalista ds. 

przeciwdziałan

ia przemocy w 

rodzinie-  2 

 

  
 

-Logop. - 10 

- Pedag. - 12 

-Psychol - 10 

-Prawnik -  5 

-Terapeuta- 3 

-Doradca  

zawodowy- 2 

-Specjalista 

ds.przeciwdz 

przemocy w 

rodzinie-  2 

 

Liczba punktów poradnictwa 

specjalistycznego, typy porad 

specjalistycznych (np.: pedagogiczne, 

psychologiczne, prawne, zawodowe, socjalne 

i inne). 

1.Pałuckie 

Centrum 

Zdrowia w 

Żninie. 

2. PCPR w 

Żninie. 

3. Placówki 

oświatowe 

4.Poradnia  PP 

5. PIK w 

Żninie 

1.Pałuckie 

Centrum 

Zdrowia w 

Żninie. 

2. PCPR w 

Żninie. 

3. Placówki 

oświatowe, 

4.Poradnia PP, 

5.PIK w 

Żninie 

1.Pałuckie 

Centrum 

Zdrowia w 

Żninie. 

2. PCPR w 

Żninie. 

3. Placówki 

oświatowe, 

4.Poradnia 

PP, 

5.PIK w 

Żninie 

6.TKOPDz 
Inowrocław 
,LPP Żnin, ul. 
Towarowa 5 
 

 

Liczba Niebieskich Kart 81 

 

      100 

 

109 
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Ad.9. Liczba nowych (w stosunku do poprzedniego roku) zrealizowanych usług społecznych  - 2 

• usługa z Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 
2019-2020 

• działalność Dziennego Domu „Kolej – na – radość”. 
 
 
VI. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU UZALEŻNIEŃ ZA ROK 2020. 

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 po 4 godziny tygodniowo. W okresie sprawozdawczym 

udzielono 449 porad, z których skorzystało 50 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych 

środków chemicznych zmieniających nastrój. Ponadto zgłosiło się po pomoc 10 osób – członków 

rodziny osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo 

funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się 25 spotkań 

grupowych dla osób zachowujących abstynencję, w których uczestniczyło od 5 do 10 osób; 

- przez cały okres sprawozdawczy prowadzona była współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia 

i Współuzależnienia od Alkoholu w Żninie, do której kierowano osoby po 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 79 dzieci. Świetlice czynne były 5 dni w tygodniu przez 4 godziny 

dziennie. W czasie zajęć dzieci otrzymywały posiłek w formie kanapki. Ponoszono koszty związane 

z utrzymaniem świetlic i prowadzeniem zajęć; 

 

- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 15 rozmów 

motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku których 12 z nich zadeklarowało 

dobrowolne podjęcie leczenia.  

 

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 5 godzin tygodniowo. Po pomoc do Punktu zgłosiło się 

51 osób. Przeprowadzonych zostało 114 oddziaływań terapeutycznych. 

b) z  pomocy prawnej na miejscu skorzystało 15  osób, telefonicznie 21 osób. Łącznie  prawnik 

udzielił 321 porad telefonicznych, sporządził 31 pism procesowych.  

c) psycholog udzielił wsparcia 15 rodzinom, łączna liczba osób w rodzinach - 59, w tym 31 dzieci. 

Łącznie przeprowadzono 72 oddziaływań terapeutycznych. 

- w ramach PIK funkcjonuje mieszkanie wspomagane w Paryżu przyznawane osobom zagrożonym 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przemocą w rodzinie. Zasady zawierania umów 

cywilnoprawnych i ponoszenia odpłatności za pobyt oraz korzystania z mieszkania wspomaganego 

określa Uchwała Nr XLVII/586/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 roku (Dziennik 

Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoszcz, dnia 12 września 2018 roku, 

poz. 4552) w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych i ponoszenia odpłatności za pobyt 
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w mieszkaniach wspomaganych w Gminie Żnin oraz Uchwała Nr XXV/269/2020 z dnia 

23 października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoszcz, dnia 

29 października 2020 roku, poz. 5102) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zawierania umów 

cywilnoprawnych i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w Gminie Żnin. 

 W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczone były 2 rodziny. Łącznie skorzystało z tej 

formy pomocy 3 osoby, w tym 1 dziecko; 

- uczestnictwo w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla 

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych: 

- zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”, które trafiły do szkół podstawowych oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych; 

- dofinansowano do zakupu materiałów profilaktycznych dla szkół podstawowych oraz świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom XXI wieku; 

- sfinansowano realizację programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów szkół podstawowych; 

- sfinansowano realizację warsztatów z zakresu profilaktyki uniwersalnej pn. „Słuchaj Sobą” 

w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych działających w strukturach Ośrodka.  

- zorganizowano szkolenie dla wychowawców i pedagogów w zakresie realizacji programu 

rekomendowanego "Domowi detektywi". 

-  sfinansowano opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Żnin. 

- sfinansowano przeprowadzenie dla uczestników świetlic opiekuńczo-wychowawczych warsztatów 

kulianarnych z elementami profilaktyki zdrowego odżywiania. 

 

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych:  

- prowadzona była współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Żninie, dofinansowano 

do uregulowania kosztów związanych z utrzymaniem Punktu jadłodajnia. Z jadłodajni korzystały 

osoby i rodziny, u których występował, bądź istniało zagrożenie problemem alkoholowym. Przez 

Zarząd Rejonowy PCK prowadzona była 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 59 postanowień w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży; 

 

7. Zapewnienie działania GKRPA: 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 22 spotkania, w tym 13 spotkań 

wszystkich członków i 9 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi.  

- do komisji wpłynęło 35 wniosków o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 15 osób a 12 

z nich zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia.  

- uzyskano 2 opinie biegłych dotyczących osób skierowanych na badanie celem określenia stopnia 

uzależnienia od alkoholu. 

- skierowano 6 wniosków do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe.  

 

Mając na względzie zapotrzebowanie klientów tutejszego Ośrodka, w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dalsze działania w 2021 roku 

mają głównie na celu: 

 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu. 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3) zapewnienie schronienia w mieszkaniu wspomaganym dla osób i rodzin w szczególności 

doznających przemocy w rodzinie. 
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4) zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom doznającym 

przemocy i wychowującym się w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy oraz ich 

rodzinom. 

5) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych: 

- wspieranie i dofinansowanie działań profilaktycznych (w tym: szkolnych programów 

profilaktycznych, zajęć rekreacyjno – sportowych, kulturalno – oświatowych) dla mieszkańców gminy 

Żnin jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywnych wobec stosowania substancji 

psychoaktywnych; 

- kontynuowanie Kampanii profilaktycznych m. in.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021” adresowanych 

do uczniów szkół podstawowych i ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej; 

- zakup materiałów edukacyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie; 

- wspieranie i dofinansowywanie edukacji rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży 

w utrzymaniu abstynencji oraz kształtowaniu atmosfery społecznej negującej nadmierne używanie 

alkoholu sięganie po narkotyki; 

- współpraca z lokalnymi mediami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

6) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

7) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela publicznego. 

8) realizowanie programów rekomendowanych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku 

uzależnienia od środków psychoaktywnych: 

- Program Domowych Detektywów  

- Debata  

- Archipelag Skarbów 

- Szkolna Interwencja Kryzysowa. 

9) dalszy rozwój infrastruktury społecznej istniejących świetlic opiekuńczo-wychowawczych: 

- doposażenie sal;  

- zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych. 

 

 

VII. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

NA LATA 2016-2021 ZA ROK 2020 

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) Wydziału Polityki Społecznej, Zdrowia, Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych w Żninie, 

3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, 

4) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

5) Komendy Powiatowej Policji w Żninie, 

6) Centrum Usług Wspólnych i Zarządzania Oświatą, 

7) Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej, 

8) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,EPOKA’’ w Żninie,  

9) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Żninie, 

10) Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie, 

11) Fundacji  „Dar Serca” 

12) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Przychodnia Rodzinna’’w  Żninie. 
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Zespół Interdyscyplinarny liczy obecnie 13 osób. Obsługę administracyjną ZI zapewnia  Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie - Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgodnie    

z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadaniem zespołu interdyscyplinarnego                

jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu                       

oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym; 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Do ich zadań 

należy w szczególności: 

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy 

w rodzinie; 

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy w rodzinie; 

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy           

oraz efektów tych działań. Powyższe zadania realizuje Zespół Interdyscyplinarny w Żninie oraz 

powoływane w indywidualnych przypadkach grupy robocze. 

W 2020 roku przeprowadzonych zostało 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie. 

W związku z panującą pandemią Covid-19 , brakiem możliwości spotkania się członków ZI spośród 5 

spotkań, 4 spotkania przeprowadzono w systemie zdalnym.  Podczas każdego spotkania uczestnicy 

Zespołu zapoznali się ze stanem realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w tym z indywidualnymi 

przypadkami. Wspólnie wypracowano najskuteczniejsze metody i schematy postępowania. Ogółem do 

Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 83 formularze „Niebieska Karta- A”, które 

zostały sporządzone: 

- 70 przez KPP Żnin; 

- 12  przez pracowników MOPS; 

- 1 przez GOPS w Radymnie. 

Wszystkie osoby doznające przemocy otrzymały Niebieską Kartę „B” oraz informację o instytucjach 

pomocowych w obszarze przemocy. 

Zakończono 56 procedur NK. 54 z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie  oraz zrealizowania 

indywidualnego planu pomocy. W przypadku 2 procedur NK stwierdzono brak zasadności 

podejmowania działań.  

W okresie sprawozdawczym 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 zawodowe: dzielnicowi KPP, 

przedstawiciele placówek oświatowych, pielęgniarki środowiskowe, wychowawcy ze świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych, kuratorzy, psycholodzy i asystenci rodziny. 

Realizacja grup roboczych odbywała się zarówno stacjonarnie jak również zdalnie z uwagi na okres 

pandemii koronowirusa. 

 

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: 

- 41 rodzin doświadczających przemocy w rodzinie objęto różnymi formami pomocy materialnej 

i pracy socjalnej; 

- pracownicy socjalni prowadzili 109 procedur „Niebieskie Karty”, które realizowali w następujący 

sposób: 

- świadczyli pracę socjalną w 109 rodzinach w tym specjalistyczną pracę socjalną; 

- przewodniczyli 47 grupom roboczym, które odbyły 58 posiedzeń; 

- prowadzili monitoring w 62 środowiskach, średnio raz w miesiącu; 

- 28 rodzin objęto pomocą psychologiczną; 
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-13 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny lub pomocą w formie usług specjalistycznych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

- pracownicy Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na spotkaniach z osobami 

doznającymi przemocy wypełnili 64 formularze Niebieska Karta „C”; 

- członek ZI na spotkaniach z osobami stosującymi przemoc wypełnił 33 formularze Niebieska Karta 

„D”; 

- skierowano do Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie    

oraz do Komendy Powiatowej Policji w Żninie11 pism informacyjnych o podejrzeniu stosowania 

przemocy w rodzinie; 

- skierowano do Sądu Rejonowego w Żninie Wydział Rodzinny i Nieletnich 8 wniosków o wgląd 

w sytuację dziecka. 

 

2. Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

- GKRPA zgodnie z gminnym programem prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej. W ramach PIK 

wsparcia udzielali: terapeutka ds. przemocy, prawnik oraz psycholog. Terapeutka da. przemocy 

udzielała wsparcia 5 godzin tygodniowo, po pomoc do punktu zgłosiło się 51 osób, przeprowadzonych 

zostało 114 oddziaływań terapeutycznych. Prawnik udzielał porad dwa razy  w miesiącu, z pomocy 

prawnej skorzystało 15 osób, telefonicznie 21 osób. Łącznie prawnik udzielił 321 porad 

telefonicznych, sporządził 31 pism procesowych. Psycholog udzielił wsparcia 15 rodzinom, łącznie 

przeprowadził 42 oddziaływania terapeutyczne; 

- 2 matki i 3 dzieci umieszczono w mieszkaniu wspomaganym w  Żninie; 

- 79 dzieciom zapewniono opiekę w godzinach popołudniowych poprzez uczestnictwo tych dzieci 

w zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z filiami; 

- dofinansowano zakup materiałów profilaktycznych dla szkół podstawowych  oraz świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnieniom XXI 

roku; 

- złożono 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Żninie o przymusowe leczenie odwykowe. 

 

3. Działania podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Żninie: 

Policjanci, którzy podczas codziennej służby stwierdzają przemoc domową mają na celu przede 

wszystkim izolowanie sprawcy przemocy od ich ofiar. Na podstawie obowiązującej od dnia 30 

listopada 2020 roku przepisu ustawy z 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy- Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  Policja otrzymała uprawnienie w postaci 

możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego 

opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania 

się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Powyższe narzędzie daje jeszcze większe 

możliwości funkcjonariuszom podczas interweniowania w środowisku, w którym dochodzi 

do przemocy, a tym samym ochrony osób dotkniętych przemocą. Ważnym elementem jest 

monitorowanie środowiska, w którym doszło do przemocy w ramach realizacji procedury „Niebieskie 

Karty” Przedstawiciel KPP w Żninie jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie.  

Dzielnicowi uczestniczą w posiedzeniach grup roboczych, które wspierają w realizacji 

indywidualnego planu pomocy,  rozpowszechniali ulotki informacyjne dotyczące uzyskania pomocy 

przez osoby pokrzywdzone, a także o odpowiedzialności karnej sprawców przemocy.  Każdorazowo 

w chwili wdrożenia procedury „ Niebieskie Karty” przesyłane były informacje do Sądu Rejonowego 

w Żninie  dotyczące przemocy w rodzinie dziecka. Prowadzą wizyty  sprawdzające stan 

bezpieczeństwa osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

Podejmują również interwencje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim. Ponadto 

podejmują również działania mające na celu ograniczenie przemocy w rodzinie, w które wpisują się 

spotkania edukacyjno- informacyjne kierowane do różnych grup społecznych. 

 

4. Działania podejmowane przez Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Szubinie 

z siedzibą w Żninie i Sądu Rejowego w Żninie: 

Prokurator Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie 

i kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Żninie są członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Żninie. Zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, 

profilaktycznym i kontrolnym realizują kuratorzy wykonując orzeczenia sądowe. W pracach grup 

roboczych uczestniczyli kuratorzy zawodowi.  
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5. Działania podejmowane przez ochronę zdrowia: 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą 2 pielęgniarki środowiskowe Niepublicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej „Epoka” i „Przychodnia Rodzinna” w Żninie. 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 udziela informacji na 

temat prowadzonej przez nią działalności podstawowej i wspierającej jak również udziela informacji 

odnośnie instytucji pomocowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2020 roku 

z uwagi na sytuację epidemiologiczną, przedstawiciele fundacji udzielali powyższych informacji 

telefonicznie. 

 

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. 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,  warsztatach, webinariach                      

oraz programach edukacyjnych mających na celu podniesienie kwalifikacji również online. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w  2020 roku spora część zadań placówek oświatowych realizowana 

była zdalnie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie prowadziła pedagogizację i wsparcie rodziców 

np. zajęcia warsztatowe - Szkoła dla rodziców, grupy wsparcia, a także profilaktykę, w tym zachowań 

ryzykownych: cykl warsztatów na temat uzależnienia od nowych technologii: telefon, Internet, gry; 

warsztaty profilaktyczne m.in. „ Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne”, „ Samobójstwa 

dzieci i młodzieży” dla uczniów szkół ponadpodstawowych; akcje profilaktyczne nt. „ Profilaktyka 

przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole”, a także zajęcia grupowe wspierające rozwój 

społeczno-emocjonalny dzieci. Ponadto prowadzili działalność wspomagającą i wspierającą placówki 

oświatowe w formie dyżurów dla rodziców w szkołach, podczas których mogli oni skorzystać 

z porady psychologa, pedagoga, logopedy, wdrażali również interwencję kryzysową. Prowadzili także 

wykłady i prelekcje dla rodziców nt. przemocy rówieśniczej, środków odurzających, cyberprzemocy, 

uzależnień od komputera, Internetu, deficytów rozwojowych, przeciwdziałaniu trudnościom w nauce, 

organizacji nauki podczas nauki zdalnej i czasu wolnego, skutecznych metod wychowawczych, 

rozwiązywania problemów i konfliktów z dziećmi, zamieszczali również materiały edukacyjne dla 

rodziców na tablicy informacyjnej Poradni i na stronie internetowej. Systematycznie współpracowali 

z KPP w Żninie, Sądem Rejonowym w Żninie, PCPR, uczestniczyli w pracach grup roboczych. 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie prowadziła pedagogizację rodziców podczas spotkań 

indywidualnych celem kształcenia kompetencji wychowawczych oraz rozszerzenia wiadomości na 

temat substancji psychoaktywnych, dopalaczy. Ponadto zorganizowany został warsztat dla uczniów 

w ramach Programu Profilaktycznego „ Debata”, którego celem jest wzrost wiedzy o możliwościach 

rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i klasyfikacja wartości w kierunku promocji 

zdrowego stylu życia. Pracownicy biorą systematyczny udział w pracach grup roboczych. Uczniowie 

z rodzin dotkniętych przemocą objęci są szczególną opieką poprzez monitorowanie ich 

funkcjonowania na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 

Szkoła Podstawowa w Słębowie realizuje Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. W ramach 

niego przeprowadzono zajęcia przygotowujące wychowanków do podejmowania działań mających na 

celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym,  zajęcia zapoznające wychowanków 
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z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia, członka szkolnej społeczności, 

rodziny, kraju, zajęcia przygotowujące wychowanków do rozwijania empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym , umiejętności 

rozwiązywania konfliktów i sporów, zajęcia zapoznające wychowanków z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się 

w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych. Ponadto prowadzono 

pedagogizację rodziców podczas spotkań indywidualnych i grupowych poprzez konsultacje 

z pedagogiem szkolnym, bieżące monitorowanie sytuacji kryzysowych na poziomie szkoły, rodziny. 

W ramach procedury „ Niebieskie Karty” – prowadzono obserwację zachowań wychowanków 

w kierunku występowania symptomów przemocy w rodzinie, rozpowszechniano informacje 

o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Ponadto 

uczniowie brali udział w programach i inicjatywach m.in.: „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczeństwo 

w szkole i w domu”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Nie dla krzywdzenia dzieci” , „Stop przemocy 

w rodzinie”, „Przemoc boli”, „Zachowaj Trzeźwy umysł” 

Pedagog z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie uczestniczył w spotkaniach grupy 

roboczej, współpracował z zawodowymi i społecznymi kuratorami sądowymi, z pracownikami PCPR 

w Żninie. Wspierał indywidualnie uczniów doświadczających trudnych sytuacji życiowych jak: 

problemy rodzinne, trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, konflikty 

koleżeńskie, trudności w nauce, problemy natury osobistej. Prowadził również indywidualne 

poradnictwo dla rodziców uczniów przejawiających problemy wychowawcze i dydaktyczne.  

I Liceum Ogólnokształcące w Żninie prowadziło rozmowy diagnozujące z rodzicami klas pierwszych 

na temat sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i problemów rodzinnych. Prowadzone były lekcje 

wychowawcze o tematyce: „ Przemoc fizyczna, psychiczna na randce”, „ Specyfika spożywania 

napojów alkoholowych przez dziewczęta”, „ Profilaktyka uzależnień- alkohol, papierosy i inne 

substancje psychoaktywne” ‘ „ Odpowiedzialność karna nieletnich i młodocianych wobec 

wykroczeń”. „ Cyberprzemoc”, „ Gdzie szukać pomocy- informacje dotyczące instytucji 

wspierających i pomagających ofiarom przemocy”. Utrzymywano kontakt z MOPS w Żninie, PCPR 

w Żninie, Sądem Rejonowym w Żninie. Monitorowano sytuację rodzinną oraz frekwencję zachowania 

i postępów w nauce uczniów rodzin objętych procedurą „ Niebieskie Karty”. Wspierano , wzmacniano 

minimalizowano stres, konstruktywnie rozwiązywano problemy uczniów mających trudną sytuację 

rodzinną oraz problemy emocjonalne.  Inne działania to rozmowy, wsparcie rodziców i opiekunów 

uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów.  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2021 podejmowała 

interwencje w rodzinach dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, realizowała plan pomocy 

w sytuacjach występowania przemocy, uczestniczyła w posiedzeniach grup roboczych, prowadzone 

były programy i szkolenia z zakresu nieradzenia sobie z emocjami , agresywnymi zachowaniami 

w tym z przemocą rówieśniczą adresowane do dzieci i młodzieży, nauczycieli i pracowników 

przedszkoli i szkół oraz Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych, przeprowadzono warsztat 

umiejętności wychowawczych. Pracownicy szkoły identyfikowali sygnały zagrożenia przemocy 

w rodzinie, a także przypadki krzywdzenia dzieci.  

Zarówno w Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie jak i w Szkole Podstawowej w Brzyskorzystwi na 

bieżąco prowadzony był monitoring rodzin uczniów szkół, w których istnieje zjawisko przemocy 

domowej lub są to rodziny zagrożone przemocą. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcy, 

pedagoga szkolnego z rodzicami, konsultowano problemy z kuratorami zawodowymi i społecznymi 

Sądu Rejonowego w Żninie. Ponadto utrzymywana była współpraca z MOPS w Żninie, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie, KPP w Żninie. Pracownicy szkół uczestniczyli 

w posiedzeniach grup roboczych. W ramach prowadzenia działań wobec rodziców mających na celu 

podnoszenie ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przesyłane były artykuły specjalistów, 

rozmowy, udzielanie porad w przypadku występowania trudności wychowawczych, pomoc 

w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi. Na bieżąco odbywały się także pogadanki na 

temat relacji rówieśniczych, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z emocjami oraz zapobieganiu 

agresji. Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w ramach realizacji powyższego Programu współpracował 

z instytucjami wspierającymi funkcjonowanie szkoły  ( MOPS, KPP , Sąd Rodzinny. Na bieżąco 

reagują i podejmują działania na zgłoszenia dzieci i osób postronnych, zapewniają pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną. Również przedszkola z terenu Gminy Żnin realizują działania 

wynikające z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020 . I tak Przedszkole Miejskie Nr 1 w Żninie realizuował zajęcia 
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w oparciu o prawa dziecka, zajęcia z profilaktyki i zdrowia, nauczyciele uczestniczyli w posiedzeniach 

grup roboczych. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Żninie współpracuje z MOPS w Żninie, KPP w Żninie, 

Sądem Rejonowym w Żninie, realizowało spotkania i rozmowy z zakresu nieradzenia sobie 

z emocjami, agresywnymi zachowaniami wobec rówieśników dla dzieci i rodziców, pracownicy 

również uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych. W Przedszkolu Niepublicznym „U Boba” 

opracowana jest Procedura Organizowania i Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 

w której uwzględniono udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz wynikających z zaniedbań 

środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny. W grupie dzieci 5-6 letnich 

realizowany był Program „Przyjaciele Zippiego” mający na celu promocję zdrowia psychicznego 

i dobrego samopoczucia dzieci poprzez rozwijanie ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, 

ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z problemami i trudnościami. 

Realizowane były takie zagadnienia jak: jak określać własne uczucia, jak mówić to co chce się 

powiedzieć, jak prosić o pomoc, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, jak przyzwyczajać się 

do nowych sytuacji. „Mam prawo do…” to zajęcia wynikające z Konwencji Praw Dziecka – 

wyposażają one dzieci w odpowiednie umiejętności takie jak: słuchanie innych, współpraca, 

przestrzeganie zasad dobrej komunikacji, próby rozwiązywania problemów. Umiejętności te mają 

pomóc dzieciom w analizowaniu otaczającego je świata, zrozumieniu, że prawa człowieka są 

sposobem na poprawę ich życia oraz życia innych ludzi, podejmowania działań na rzecz ochrony praw 

w człowieka w przyszłości. Kierowane były także działania dla rodziców poprzez przekazywanie na 

stronie internetowej lub mailowo artykuły edukacyjne na takie tematy jak: „ jak mówić, żeby dziecko 

słyszał, zrozumiało i wykonywał nasze polecenia, jak wspierać koncentrację uwagi, dlaczego dziecko 

potrzebuje granic. Nauczyciele Przedszkola „ U Boba” współpracują z MOPS w Żninie, KPP 

w Żninie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie, NZOZ „ DIAMED” w Gnieźnie, Miejską 

i Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie, Żnińskim Domem Kultury w Żninie i LGD w Żninie. 

Ponadto nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział 

w szkoleniach, warsztatach, webinariach. Również Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 

w Żninie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, przeprowadzane były 

rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi na temat potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, a także 

rodzice wspierani są w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi z różnymi problemami 

wychowawczymi. Nauczyciele wdrażają dzieci do budowania relacji z rówieśnikami opartych na 

wzajemnym szacunku, a nie na przemocy, ponadto rozbudowuje się w nich postawę wdzięczności, 

miłości i szacunku wobec najbliższych.  

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie współpracuje z MOPS w Żninie. W roku 

sprawozdawczym  w zakresie bezpośredniego wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie była ona w znacznym stopniu ograniczona w związku z pandemią koronawirusa. Była ona 

jednak owocna gdyż wiele różnorodnych działań on-line podejmowanych przez bibliotekę rozbudzało 

zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych, uwrażliwiały na krzywdę innych, pokazywały 

alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego w rodzinie oraz uczyły dokonywania właściwych 

wyborów. Przykładem tego typu ofert była organizacja imprez propagujących czytelnictwo, 

wzmacniających edukację, ułatwiających dostęp do kultury i nauka uczestnictwa w niej. W 2020 roku 

biblioteka zakupiła około 60 pozycji książkowych poruszających trudną tematykę związaną m.in. 

z narkotykami, lekami, uzależnieniem od alkoholu, Internetu, smartfonów, a także związanych 

z odmiennością seksualną. Prowadzone były na terenie biblioteki zajęcia dla dzieci, a także w czasie 

pandemii prezentowano online nowości wydawnicze oraz zachęcano do udziału w konkursach, 

quizach organizowanych przez żnińską bibliotekę. W 2020 roku MiPBP w Żninie była organizatorem 

140 imprez upowszechniających czytelnictwo w tym 30 on-line. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie realizowało projekt partnerski pn. „Rodzina 

w Centrum 2” w ramach osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, działanie 9.3 Rowój usług 

zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zrealizowano 30 

godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinno-pedagogicznego, 50 godzin specjalistycznego 

poradnictwa rodzinno-psychologicznego, 10 godzin poradnictwa prawnego dla rodzin, 111 spotkań 

terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej. Ponadto PCPR w Żninie otrzymało środki finansowe na  

realizację projektu „ Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach mobilnego poradnictwa zrealizowano 60 godzin 

poradnictwa psychologicznego oraz 60 godzin poradnictwa pedagogicznego. 

Podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez placówki 

oświatowe, udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, a także czynny udział pracowników 
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oświaty w pracach poszczególnych grup roboczych niezwykle korzystnie wpływają na współpracę, 

dzięki czemu pomoc rodzinom jest kompleksowa i bardziej skuteczna. 

 

8. Działania na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie: 

W 2020 roku kontynuowano realizację Programu Oddziaływań dla Osób Stosujących Przemoc 

w Rodzinie. W Programie brały udział osoby podejrzane o stosowanie przemocy z rodzin gdzie 

prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”. W indywidualnych spotkaniach w ramach Programu 

brało udział 5 osób w tym 4 mężczyzn i 1 kobieta. 

 

9.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 wykorzystują w pracy 

zawodowej, co wpływa, na jakość świadczonej pomocy. Pracownice z Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie MOPS w Żninie  brały udział w szkoleniu on-line pn. „ Jak skutecznie 

reagować na przemoc wobec dziecka? Procedura „Niebieskie Karty”, odebranie dziecka z rodziny”. 

Jedna z pracownic uczestniczyła również on-line w szkoleniu  w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego „ Kompetentny Zespół”. Inny członek powyższego 

Zespołu i jednocześnie członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie ukończył 5 semestr kierunku 

Psychoterapia w Instytucie Psychologii  Stosowanej w Poznaniu, uczestniczył w warsztacie pn. Praca 

z Klientem II oraz Treningu Intrapsychicznym. 

  

 

10. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-

edukacyjne. 

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. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie wiszą plakaty 

o teamtyce dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie i pomocy udzielanej rodzinom w nią uwikłanym. 

Zakupione i rozpowszechniane są również ulotki informacyjne. 

 

Potrzeby: 

1. Wprowadzenie systematycznej superwizji, indywidualnej i grupowej dla osób pracujących              

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2.Zapewnienie środków finansowych na szkolenia podnoszące kwalifikacje i zapobiegające wypaleniu 

zawodowemu osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3.Wprowadzenie wynagrodzeń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i członków grup 

roboczych. 

 

 

VIII. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

NA LATA 2019-2021  w roku 2020 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie wypełnia zadania gminy w oparciu o przepisy ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizując działania wynikające z ww.  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. 
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Zrealizowane zadania w zakresie wspierania rodziny: 

1. Praca socjalna - w okresie sprawozdawczym specjalistyczną pracą socjalną było objętych 92 

 rodzin, w których zamieszkuje łącznie 310 osób. 95 rodzin wymagało wyłącznie pracy socjalnej 

z uwagi na różnorakie problemy życiowe, kryzysy rodzinne szukało pomocy i wsparcia instytucji. 

W sytuacjach kryzysowych specjalistyczna praca socjalna była prowadzona przez pracowników 

socjalnych w godzinach popołudniowych; 

2. Usługa asystenta rodziny – 64 rodziny przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych pomocą 4 asystentów rodziny. 8 rodzin było 

zobowiązanych  przez sąd do pracy z asystentem rodziny, a 56 rodzin same wnioskowały o wsparcie; 

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 95 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  posiłek, opiekę i pomoc edukacyjną. W szkołach podstawowych 

funkcjonują świetlice szkolne, które prowadzą bezpłatną działalność opiekuńczo-wychowawczą. 

Dzieci przyjmowane są do świetlicy szkolnej na podstawie karty zgłoszeń.  

 

Tabela nr 18. Programy profilaktyczne i zdrowotne realizowane przez placówki oświatowe i inne 

instytucje na terenie Gminy Żnin 

  

1.Otwarte zajęcia logopedyczne , w których uczestniczyło 91 dzieci, 

2.Realizacja zajęć w oparciu o prawa dziecka i zajęcia z zakresu 

profilaktyki i zdrowia, 

3.Uczestnictwo nauczycieli w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej sytuacji 

dziecka w rodzinie zastępczej. 

 

Przedszkole  Miejski 

Nr  1  im. Marii 

Konopnickiej 

w Żninie. 

 

1.Stworzenie dzieciom możliwości uczestnictwa w zorganizowanych 

formach spędzenia czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań, 

2. Wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci podczas spotkań ze 

specjalistami, 

3. Pedagogizacja na zebraniach z rodzicami. 

 

Przedszkole Nr 2 im. 

Jana Brzechwy 

w Żninie 

 

 

1.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie 

2. Spotkania z rodzicami i indywidualne rozmowy z nimi, podnoszące 

umiejętności wychowawcze rodziców prowadzone przez nauczycieli i 

wychowawców.  

3. Tworzenie Róż różańcowych wśród rodziców i codzienna modlitwa 

dziesiątką Rożańca Rodziców za swoje dzieci za dzieci. 

4. Przygotowanie dla Rodziców występu Bożonarodzeniowego, który został 

nagrany i przekazany Rodzicom 

5. Rozbudzanie postawy wdzięczności, miłości i szacunku wobec 

najbliższych, poprzez przygotowanie upominków z okazji Święta Rodziny, 

Babci i Dziadka, oraz codzienną modlitwę za Rodziny 

 

Przedszkole 

Niepubliczne 

Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek 

Niepokalanego 

Poczęcia NMP 

w Żninie 

 

 

 

 

1. Została opracowana Procedura Organizowania i Udzielania Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

2. Wdrożony został program ,,Przyjaciele Zippiego’’, który ma na celu 

promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, 

poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, 

ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z 

problemami i trudnościami,. 

3.Realizowane były następujące zagadnienia: jak określić uczucia, jak 

Przedszkole 

Niepubliczne  

,,U Boba’’ 
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mówić co się chce powiedzieć, jak prosić o pomoc, jak radzić sobie z 

samotnością i odrzuceniem, jak przyzwyczaić się do nowych sytuacji. 

4.Codziennie we wszystkich grupach przedszkolnych czytane są bajki i 

baśnie terapeutyczne tzw. ,,Bajkoterapia’’. 

5.Przeprowadzane są zajęcia wynikające z Konwencji Praw Dziecka ,,Mam 

prawo do…’, wyposażają one dzieci w odpowiednie umiejętności takie jak: 

słuchanie innych, współpraca, przestrzeganie zasad dobrej komunikacji. 

6. Nauczyciele współpracują z : Poradnią Psychologiczną w Żninie, NZOZ 

,,DIAMED’’ Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży , Osób 

Dorosłych Poradnia w Gnieźnie, MOPS w  Żninie, Punktem Interwencji 

Kryzysowej w Żninie , Komendą Powiatową Policji w Żninie, Miejską i 

Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie, Żnińskim Domem Kultury, 

LGD. 

7. Przedszkole zapewnia opiekę przez cały okres wakacji oraz ferii 

zimowych, co stanowi duże wsparcie dla rodziców. 

 

 

1.Praca socjalna polegająca na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról 

rodzicielskich , deficytów osobowościowych członków rodziny, zaniedbań 

względem dzieci oraz ocena funkcjonowania dziecka w rodzinie, 

środowisku szkolnym i rówieśniczym – diagnozie poddano 4 rodziny. 

2. Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości uczestnictwa w 

zorganizowanych formach spędzenia czasu wolnego i rozwijanie 

zainteresowań - -SKW Bez granic, chór szkolny, zawody sportowe, apele i 

imprezy okolicznościowe, kółka dydaktyczne, wyrównawcze  , artystyczne i 

zainteresowań  oraz wycieczki. 

3.Realizacja szkoleń, programów, prelekcji i warsztatów mających na celu 

podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców – 

zrealizowano 2 szkolenia, programów, prelekcji i warsztatów . 

 

 

Szkoła Podstawowej 

nr 1 im. Powstańców 

Wielkopolskich 

w Żninie 

1.Wychowanie  do życia w rodzinie w klasach IV, V, VI, VII, VIII – celem 

programu była pomoc młodemu człowiekowi w jego rozwoju 

psychofizycznym, społecznym, ruchowym. Uczniowie poprzez stopniową 

realizację programu umocnili swoją dojrzałość emocjonalną oraz starali się 

przyjąć postawę, która umożliwi im życie w rodzinie z szacunkiem i zgodą. 

2. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

- Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności 

dydaktyczno – wychowawcze do poradni psychologiczno – pedagogicznej – 

12 uczniów. 

 

- Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów z orzeczeniami o 

niepełnosprawności (zajęcia rewalidacyjne, pomoc bieżąca na lekcjach) – 

17 uczniów. 

- Opieka i wsparcie w formie konsultacji, rozmów, zajęć indywidualnych 

dla uczniów posiadających opinii z PPP objętych procedurą Niebieskie 

Karty lub wg indywidualnie rozpoznawanych potrzeb – 158 uczniów. 

3. Szkolny program profilaktyczno – wychowawczy. 

- Celem programu wychowawczo – profilaktycznego jest tworzenie 

warunków wspomagających rozwój ucznia i przygotowanie go do życia w 

rodzinie i społeczeństwie, rozwijanie takich jego cech osobowościowych, 

jak wysokiej kultury osobistej, przygotowanie ucznia do podejmowania 

dojrzałych decyzji, kształtowanie postaw patriotycznych i miłości do 

Ojczyzny, a także przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego 

wykonywania powierzonej mu pracy. 

Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. Jana 

Śniadeckiego w Żninie 
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4. Realizacja programu Owoce i Warzywa w szkole – celem programu jest 

promowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych oraz 

dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw. 

5. Program ,,Szklanka mleka’’ – ma na celu kształtowanie wśród młodzieży 

dobrych nawyków żywieniowych. 

1. Udzielanie informacji o uczniach, którzy są objęci wsparciem ze strony 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie poprzez kontakt 

z Asystentem Rodziny. 

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa 

w Gorzycach 

 

1. Przeprowadzenie zajęć przygotowujących wychowanków do 

podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie 

fizycznym i psychicznym 

2. Przeprowadzenie zajęć zapoznających wychowanków z podstawowymi 

prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju. 

3. Przeprowadzenie zajęć przygotowujących wychowanków do rozwijania 

empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc 

słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i 

sporów. 

4. Przeprowadzenie zajęć zapoznających wychowanków z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz 

sytuacjach nadzwyczajnych. 

5. Pedagogizację rodziców podczas spotkań indywidualnych i grupowych 

m.in. konsultacje z pedagogiem szkolnym. 

6. Udzielanie wsparcia psychologiczno -pedagogicznego uczniom i 

rodzicom w ramach: indywidualnych rozmów z pedagogiem szkolnym, 

prowadzenie zajęć z pedagogiem szkolnym. 

7. Aktywny udział w programach, inicjatywach: Śniadanie daje moc, Dzień 

lekkiego tornistra, Dzień prostego kręgosłupa, Sprzątanie świata, Szkołą bez 

przemocy, Bezpieczeństwo w szkole i w domu, Zdrowo – bo na sportowo, 

czyli promocja aktywnego trybu życia: Jak się nie nudzić, Dbamy o zęby, 

Nie pal przy mnie proszę, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Nie dla 

krzywdzenia dzieci, Stop przemocy w rodzinie, Wychowanie do życia w 

rodzinie, Przemoc boli, Zachowaj trzeźwy umysł, Trzymaj formę, Tydzień 

na sportowo, Warzywa i owoce w szkole. 

8. Aktywny udział w akcjach charytatywnych: 

- PCK – zbiórka pieniędzy do puszek 

- Orkiestra Świątecznej Pomocy  

- Góra Grosza, 

9. Kultywowanie tradycji rodzinnych i ludowych min. 

- Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Andrzejki, 

Spotkanie Wigilijne, organizacja kiermaszy.  

Szkoła Podstawowa 

im. Anny i Alfreda 

Krzyckich w Słębowie 
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1.Wychowanie  do życia w rodzinie w klasach IV, V, VI, VII, VIII – celem 

programu była pomoc młodemu człowiekowi w jego rozwoju 

psychofizycznym, społecznym, ruchowym. Uczniowie poprzez stopniową 

realizację programu umocnili swoją dojrzałość emocjonalną oraz starali się 

przyjąć postawę, która umożliwi im życie w rodzinie z szacunkiem i zgodą. 

2. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

- Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności 

dydaktyczno – wychowawcze do poradni psychologiczno – pedagogicznej – 

12 uczniów. - Opieka i wsparcie w formie konsultacji, rozmów, zajęć 

indywidualnych dla uczniów posiadających opinii z PPP objętych procedurą 

Niebieskie Karty lub wg indywidualnie rozpoznawanych potrzeb – 35 

uczniów. 

3. Szkolny program profilaktyczno – wychowawczy. 

- Celem programu wychowawczo – profilaktycznego jest tworzenie 

warunków wspomagających rozwój ucznia i przygotowanie go do życia w 

rodzinie i społeczeństwie, rozwijanie takich jego cech osobowościowych, 

jak wysokiej kultury osobistej, przygotowanie ucznia do podejmowania 

dojrzałych decyzji, kształtowanie postaw patriotycznych i miłości do 

Ojczyzny, a także przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego 

wykonywania powierzonej mu pracy. 

4. Realizacja programu Owoce i Warzywa w szkole – celem programu jest 

promowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych oraz 

dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw. 

5. Program ,,Szklanka mleka’’ – ma na celu kształtowanie wśród młodzieży 

dobrych nawyków żywieniowych. 

 

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa 

w Brzyskorzystwi 

 

1.Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom w ramach 

indywidualnych rozmów z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą i 

nauczycielem, 

2.Pedagogizację rodziców podczas spotkań indywidualnych i grupowych, 

celem kształcenia kompetencji wychowawczych oraz rozszerzania 

wiadomości na temat substancji psychoaktywnych, dopalaczy. 

3.Organizowanie i prowadzenie warsztatów profilaktycznych, których 

celem jest zmotywowanie uczniów do nauki oraz doskonalenia technik 

uczenia się, promujących postawę życzliwości i tolerancji. 

4.Wdrażanie nauczycieli do stosowania metod i technik pracy, 

umożliwiających podjęcie skutecznych działań w ramach Szkolnej 

Interwencji Profilaktycznej. 

5.Zorganizowanie warsztatów dla uczniów w ramach rekomendowanego 

Programu Profilaktycznego ,,Debata’’, którego głównym celem jest wzrost 

wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji 

psychoaktywnych i klasyfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego 

stylu życia. 

6. Udział nauczycieli/wychowawców w szkoleniu dla koordynatorów 

programu ,,Domowi Detektywi’, którego celem jest opóźnienie inicjacji 

alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z 

piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i 

rówieśniczych czynników chroniących. 

 

Szkoła Podstawowa 

Nr 5 w Żninie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2F6142A9-BDFA-4F4D-8172-05952B69ED7C. Uchwalony Strona 35



36 
 

 

1. Zajęcia pozalekcyjne w ramach grantów oświatowych (np. turnusy 

rehabilitacyjne  

2. Zajęcia wychowawcze z elementami socjoterapii,  rozmowy 

indywidualne z pedagogiem i psychologiem z uczniami i rodzicami, 

3.Wsparcie rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych i 

edukacyjnych  również w ramach grupy wsparcia dla rodziców, 

6. Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego 

 7. Pomoc szkoły  przy kompletowaniu dokumentacji w celu uzyskania 

orzeczeń o niepełnosprawności 

8. Realizacja  programów profilaktycznych: „Zdrowie na talerzu”, 

„Bezpieczna droga do szkoły”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Dopalacze-

trzecia strona zjawiska” - Wojewódzki Program Edukacyjny, „Trzy koła”. 

11.Akcje informacyjne nt. szkodliwości zażywania środków 

psychoaktywnych i monitorowanie przestrzegania zakazu ich używania  

 

Zespół Szkół  

Specjalnych w Żninie 

 

1. Rozmowy diagnozujące z rodzicami uczniów klas I nt. sytuacji rodzinnej 

i problemów rodzinnych, 

2. Lekcje wychowawcze: „Przemoc fizyczna, psychiczna na randce”, 

,,Specyfika spożywania napojów alkoholowych przez dziewczęta. 

Pozaalkoholowe uszkodzenie płodu, jako przyczyna niepełnosprawności’’, 

,,Profilaktyka uzależnień – alkohol, papierosy i inne substancje 

psychoaktywne’’, Odpowiedzialność karna nieletnich i młodocianych 

wobec wykroczeń’’, ,,Cyberprzemoc’’, ,,Gdzie szukać pomocy – informacje 

dotyczące instytucji wspierających i pomagającym ofiarom przemocy’’, 

,,Profilaktyka prozdrowotna’’.  

3. Monitorowanie sytuacji rodzinnej i frekwencji , zachowania i postępów 

w nauce uczniów . 

4. Wsparcie, wzmocnienie, minimalizowanie stresu, konstruktywne 

rozwiązywanie problemów uczniów mających trudną sytuację rodzinną, 

8. Współpraca z instytucjami wspierającymi prawidłowy rozwój młodzieży: 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Fundacją „Dar Serca”,  Oddziałem 

Rejonowym PCK w Żninie  z Klubem Honorowych Dawców Krwi, 

Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie, Kuratorami Sądowymi, Komendą 

Powiatową Policji w Żninie , Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy. 

10. Udział w zajęciach w ramach ogólnopolskiego programu 

profilaktycznego zorganizowanego wraz ze Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Żninie p.n. Podstępne WZW’’. 

11. Udział w zajęciach ogólnopolskiej akcji wraz ze Starostwem 

Powiatowym w Żninie ,,Znamię, znam je. Czerniak skóry’’.  

12. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej 

,,Bezpieczeństwo w Sieci’’. 

Kontakty z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Żninie, dotyczące uczniów wychowujących się w rodzinach zastępczych. 

Kontakty z kuratorami Sądowymi dotyczące uczniów objętych kuratelą 

sądową. 

 

 

 I Liceum 

Ogólnokształcące  im. 

Braci Śniadeckich w 

ninie. 

 

1. Szkoła współpracowała z zawodowymi i społecznymi kuratorami 

sądowymi, informując o funkcjonowaniu podopiecznych kuratorów, ich 

sytuacji szkolnej i rodzinnej, osiągnięciach, przejawianych trudności i 

stwarzanych problemach, a także o współpracy rodziców uczniów ze 

szkołą. Ponadto, indywidualnie wspierał uczniów doświadczających 

trudnych sytuacji życiowych, jak: problemy rodzinne, trudności w 

 

Zespół Szkół 

Ekonomiczno – 

Handlowych im. 

Komisji Edukacji 

Narodowej w Żninie 
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nawiązaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, konflikty koleżeńskie, 

trudności w nauce, problemy natury osobistej. Prowadził indywidualne 

poradnictwo dla rodziców uczniów przejawiających problemy 

wychowawcze i dydaktyczne.  

2.Wolontariusze działający w szkolnym „Klubie Ośmiu”  pomagali w 

przeprowadzeniu różnych akcji organizowanych na terenie Żnina i okolic. 

Były to m.in.:  

- wsparcie wielkanocnej zbiórki słodyczy i butelkowanej wody dla dzieci z 

oddziału onkologicznego szpitala im. A. Jurasza w Bydgoszczy. 

- wsparcie budowy hospicjum dla Dzieci w Zalesznach. 

- wsparcie zbiórki krwi dla dziewczynki chorującej na białaczkę 

limfoblastyczną 

- zbiórka maseczek, słodyczy, środków higienicznych i przyborów 

szkolnych dla dzieci z bydgoskiej onkologii. 

- organizacja kiermaszu świątecznego na profilu facebook oraz zbiórka 

plastikowych nakrętek 

- Organizacja zbiórki pieniędzy na leczenie chorej dziewczynki na SMA 

typu 1 – rdzeniowy zanik mięśni. 

- Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy dla rodziny koleżanki, która straciła 

dom w pożarze. 

 

 

-Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym„ Dobry  Start  

Przedszkolaka ”  

- zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku szkolnym ,,Terapia ręki’’, 

,,Terapia zabawą’’ 

- Pedagogizacja i wsparcie rodziców, np.: zajęcia warsztatowe, Np. szkoła 

dla rodziców, grupy wsparcia itp. 

- Profilaktyka, w tym zachowań ryzykownych, min: cykl warsztatów we 

współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Żninie w 

ramach profilaktyki HIV/AIDS na terenie szkół ponadpodstawowych 

Powiatu Znińskiego, 

- cykl warsztatów na temat uzależnień od nowych technologii: telefon, 

Internet, gry, 

- warsztaty profilaktyczne: ,,Zaburzenia odżywiania’’, ,,Sponsoring’’, 

,,Tatuaże – jako zachowania ryzykowne’’, handel ludźmi, 

,,Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne’’, Samobójstwa dzieci i 

młodzieży’’ – dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 

- akcje profilaktyczne nt. ,,Profilaktyka przeciwdziałania przemocy i agresji 

w szkole, 

- zajęcia grupowe wspierające rozwój społeczno– emocjonalny dzieci 

- Interwencja kryzysowa, mediacje 

-Indywidualne porady dla rodziców w sprawach zaburzeń rozwojowych, 

problemów zdrowotnych, wychowawczych dzieci i młodzieży, 

- udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom w sytuacjach kryzysowych 

- wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny 

- prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD 

- psychoedukacja dla rodziców dot. skutecznych metod wychowawczych, 

rozwiązywania problemów i konfliktów z dziećmi. 

- prelekcje i pogadanki dla rodziców nt. przemocy rówieśniczej, środków 

odurzających, cyberprzemocy, uzależnień od komputera, Internetu 

- prelekcje dotyczące rozwoju dzieci, deficytów rozwojowych, 

przeciwdziałaniu trudnościom w nauce, organizacji nauki podczas nauki 

 

Poradnia 

Psychologiczno –

Pedagogiczna w Żninie 
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zdalnej i czasu wolnego 

- psychoedukacja dla rodziców dot. skutecznych metod wychowawczych , 

rozwiązywania problemów i konfliktów z dziećmi 

- zamieszczanie materiałów edukacyjnych dla rodziców na tablicy 

informacyjnej Poradni i na stronie internetowej poradni 

- systematyczna współpraca z Policją, Sądem Rejonowym, Służbą Zdrowia, 

PCPR 

. 

 

 Realizacja  projektu  partnerskiego  pn. „Rodzina w Centrum 2” , w ramach 

osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, działanie 9.3 Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych 

RPO WKP 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Warsztaty i poradnictwo:  – zrealizowano specjalistyczne poradnictwo 

rodzinno- pedagogiczne, specjalistyczne poradnictwo rodzinno – 

psychologiczne, poradnictwo prawne dla rodzin, terapie rodzinne i 

grupowe.  

   

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Żninie 

 

Zintensyfikowano działania na platformach społecznościowych poprzez 

różnorodną ofertę (konkursy, Quizy, spotkania autorskie online, 

krzyżówki). 

Zakupiono około 60 pozycji książkowych poruszających trudną tematykę 

związaną m.in. z narkotykami, lekami, uzależnieniem od alkoholu, 

Internetu, smartfonów, a także związanych z odmiennością seksualną. 

MiPBP w Żninie była organizatorem 140 imprez upowszechniających 

czytelnictwo, w tym 30 on-line. Ponadto można było uczestniczyć w innych 

przedsięwzięciach organizowanych przez książnicę (m.in. spotkania Klubu 

Podróżnika, wystawach np. poświęconych szwedzkiej literaturze dziecięcej 

pt. ,,Dziecko w centrum’’). W czasie ferii zimowych  i letnich dzieci 

uczestniczyły w różnorodnych zajęciach plastycznych i edukacyjnych, 

spędzały czas z grami planszowymi. 

Współpraca z Fundacją ZACZYTANI.ORG, której zadaniem jest 

popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

edukacja społeczna. 

Dostępny jest ,,Czytak 4’’ pozyskany we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,LARIX’’ w rmach projektu 

,,Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób 

niewidomych i słabowidzących – Edycja 2019’’ dofinansowanego ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 

Funduszu Promocji Kultury. 

W ramach akcji Mobilna Biblioteka  udostępniła ponad 50 egzemplarzy 

książek dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, a w ramach 

współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Tonowie przekazano 116 

książek celem upowszechniania czytelnictwa wśród pensjonariuszy ww. 

placówki. 

  

Miejska i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna 

w Żninie 
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Funkcjonariusze podejmują inicjatywy, które wpisują się w założenia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Policjanci, 

którzy podczas codziennej służby stwierdzają przemoc domową, mają na 

celu przede wszystkim  izolowanie sprawcy przemocy od ich ofiar. Na 

podstawie obowiązującego od 30 listopada 2020 r przepisu ustawy z 30 

kwietnia 2020 r  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych   ustaw na podstawie których Policja otrzymała 

uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej 

przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Powyższe 

narzędzie daje jeszcze większe możliwości funkcjonariuszom podczas 

interweniowania w środowisku, w którym dochodzi do przemocy, a tym 

samym ochrony osób dotkniętych przemocą. Monitorowanie środowiska, w 

którym doszło do przemocy. Dzielnicowi uczestniczą w Grupach 

Roboczych, które wspierają w realizacji indywidualnego planu pomocy, 

wizytują środowisko, sprawdzają stan bezpieczeństwa osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Policjanci 

interweniują także w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim. 

Podejmują działania mające na celu ograniczenie przemocy w rodzinie, w 

które wpisują się spotkania edukacyjno – informacyjne kierowane do 

różnych grup społecznych. Podczas tych spotkań uczestnicy informowani 

są, gdzie można uzyskać pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Komenda Powiatowa 

Policji w Żninie 

Wydział Prewencji 

i Ruchu Drogowego 

  

1. Oddział promuje ideę  humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy na 

rzecz drugiego człowieka.   

2. Wolontariat Grupy SIM  i propagowanie idei wolontariatu wśród 

młodzieży szkolnej, 

3. Organizowanie zbiórek odzieży i jej  dystrybucję, 

4. Koordynowanie   Punktu   Jadłodzielnia. 

5. Promowanie krwiodawstwa wśród mieszkańców Gminy Żnin. 

  

Oddział Rejonowy 

PCK w Żninie  

 

Działania i dobre praktyki na rzecz rodziny powadzone są w następujący 

sposób: 

1. Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 

pomocniczych,  którą prowadzi  tutejszy Ośrodek.  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. Specjalistyczna praca socjalna dla osób/rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - realizowana w godzinach popołudniowych 

i wieczornych przez pracowników socjalnych w asyście pracowników 

innych instytucji takich jak: funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 

w  Żninie, kuratorzy z Zespołu  Kuratorskiej  Służby Sądowej Sądu 

Rejonowego w Żninie, Asystenci Rodziny oraz inni specjaliści, jak na 

przykład  logopeda, pedagog. 

3.Udział  pracowników  podczas wyborów sołeckich celem przedstawienia 

oferty pomocowej Ośrodka. Systematyczna dystrybucja materiałów 

informacyjno - edukacyjnych dotyczących oferty pomocowej Ośrodka 

podczas kampanii i festynów, np.: Dzień Dziecka, wybory sołeckie.  

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

W Żninie 
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4. Prowadzenie Punktu Jadłodajnia w siedzibie PCK w Żninie  - posiłek 

regeneracyjny dla osób bezdomnych, samotnych oraz rodzin. 

5. Wolontariat - osoby wspierające dystrybucję POPŻ oraz PCK w Żninie, 

pomoc  w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych. 

6.Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. 

7. Projekty socjalne oraz projekty realizowane w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 

2014-2020  -  działania skierowane na oczekiwania i potrzeby naszych 

klientów. 

8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt 

Konsultacyjny oraz Punkt Interwencji Kryzysowej w Gminie Żninie  

w ramach których wsparcia  osobom w kryzysie udzielają: terapeuta 

ds. uzależnień, terapeuta ds. przemocy,  prawnik, psycholog. 

9. Mieszkania wspomagane w Gminie Żnin. 

10.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych: 

- zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii 

ogólnopolskiej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł’’, które trafiły do szkół 

podstawowych  i gimnazjalnych oraz świetlic opiekuńczo – 

wychowawczych, 

- dofinansowano do zakupu materiałów profilaktycznych dla szkół 

podstawowych oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom XXI wieku 

- prowadzona była współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Żninie. 

Z Jadłodajni korzystają osoby i rodziny gdzie występuje problem 

alkoholowy. Przez Zarząd Rejonowy PCK prowadzona jest działalność 

informacyjna i edukacyjna poprzez rozpropagowywanie broszur, ulotek, 

poradników na temat uzależnień. 

- dofinansowano do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla 

uczestników świetlic opiekuńczo – wychowawczych 

- sfinansowano realizację programu profilaktycznego ,,Debata’’ dla 

uczniów szkół podstawowych 

- sfinansowano realizację warsztatów z zakresu profilaktyki uniwersalnej 

pn. „Słuchaj Sobą” w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych 

działających w strukturach Ośrodka.  

- zorganizowano szkolenie dla wychowawców i pedagogów szkolenia 

wzakresie realizacji programu rekomendowanego "Domowi detektywi". 

- sfinansowano opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla 

Gminy Żnin. 

- dofinansowano do przeprowadzenia warsztatów kulianrnych z elementami 

profilaktyki zdrowego odżywiania się 

- kontynuowanie Kampanii profilaktycznych m. in.: „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł 2021” adresowanych do uczniów szkół podstawowych ich 

opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, 

- realizowanie programów rekomendowanych z zakresu profilaktyki 

i przeciwdziałania zjawisku uzależnienia od środków psychoaktywnych: 

-Program Domowych Detektywów  

-Debata  

-Archipelag Skarbów 

-Szkolna Interwencja Kryzysowa 
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Wskaźniki osiągnięcia zamierzonych celów w 2020 roku: 

- 64 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostało 

objęte wsparciem asystenta rodziny; 

-  300 rodzin korzystało z porad i konsultacji specjalistów; 

-  95 dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

korzystało z gminnych placówek wsparcia dziennego - świetlice opiekuńczo-wychowawcze; 

-  z uwagi na COVID-19  nie zorganizowano spotkań  i warsztatów   dla rodziców w placówkach 

oświatowych, 

- 7 rodzin zakończyło współpracę z asystentem rodziny z uwagi na osiągnięcie celów. 

 

Potrzeby:  

1) Tworzenie w Gminie Żnin rodzin wspierających; 

2) Zapewnienie środków finansowych na szkolenia dla asystentów rodziny i wychowawców 

ze Świetlic opiekuńczo - wychowawczych celem podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych 

i zapobiegania wypaleniu zawodowemu; 

3) Tworzenie Grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

 
 

IX. ŻNIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 

Rada Miejska w Żninie uchwałą Nr XIII/139/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku wprowadziła 

na terenie gminy Gminny Program 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. Ogółem wydano 870 rodzinom 2893 karty 

umożliwiających im korzystanie 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,  1 osoba , 24 wejścia, 

- aerobik i ćw. relaksacyjne,  2 osoby, 10 wejść.  

 

2) 50% ulga w opłatach za segregowane odpady komunalne na trzecie i kolejne dziecko, korzystało 

201 dzieci. 

 

 

X. WNIOSKI 

1. Utrzymanie zasobów kadrowych   na poziomie zabezpieczającym realizację zadań określonych 

w ustawach z obszaru pomocy społecznej i polityki społecznej. Poprawne i skuteczne realizowanie 

zadań  przez pracowników MOPS wymaga od  nich pogłębiania wiedzy i umiejętności poprzez 

systematyczne dokształcanie oraz prowadzenie superwizji  dla pracowników socjalnych i asystentów 

rodziny. 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 przekazują ją pozostałym 

pracownikom danej komórki organizacyjnej.  Prawidłowa polityka kadrowo- płacowa wymaga 

zabezpieczenia  środków  w planie finansowym   tutejszego Ośrodka na podwyżki płac dla wszystkich  

pracowników  proporcjonalnie do podwyżek  najniższego wynagrodzenia.  Zaniechanie tych działań 

może być czynnikiem demotywującym pracowników do dalszego rozwoju i wykonywania 

dodatkowych zadań. Skutkiem niskich zarobków może być chęć zmiany pracodawcy przez 

pracownika, a tym samym utratą wykwalifikowanej kadry przez pracodawcę. 

 

2. Realizacja projektów ukierunkowanych na niwelowanie zjawiska  marginalizacji  i wykluczenia 

społecznego określonych grup społecznych z pozyskaniem środków zewnętrznych. Rozległość 

i różnorodność problemów rodzin korzystających ze wsparcia MOPS wymaga od pracowników 

socjalnych szczególnej troski i uwagi. Dlatego w ramach swoich obowiązków zawodowych  tworzą 
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i realizują projekty socjalne  nakierowane na rozwiązywanie  problemów społecznych, których celem 

jest przerwanie procesu wykluczenia społecznego  określonej grupy mieszkańców gminy.  Do swoich  

działań  podejmują próby  pozyskania sponsorów i wolontariuszy wśród mieszkańców Gminy Żnin. 

 

3. Zabezpieczenie środków finansowych na zapewnienie kompleksowego wsparcia rodziną 

uwikłanym w przemoc  rodzinną. Wśród  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są także 

rodziny z występującym problemem przemocy w rodzinie. Osoby doznające przemocy czują się 

uzależnione od osób stosujących przemoc, odizolowane i zdezorientowane.  W obliczu doznawanej 

przemocy najczęściej są bierne, z upływem czasu zmniejsza się ich zdolność do  korzystania 

z pozytywnych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami. Często rozwija się u nich mechanizm 

wyuczonej bezradności, spostrzegają siebie jako osoby nie posiadające żadnej kontroli nad własnym 

życiem i otoczeniem, często uwikłane są w pułapkę małżeństwa z powodu braku zasobów i trudności 

ekonomicznych. Wyróżniającą cechą osób doznających przemocy jest silne poczucie winy 

i przypisywanie sobie odpowiedzialności za akty przemocy. Powtarzająca się przemoc burzy 

utrwalony obraz świata i własnej osoby, traci poczucie bezpieczeństwa i uporządkowania życia, 

zaufanie do siebie, zaczyna źle myśleć o sobie, pragnie wycofać się z normalnego życia i odizolować 

się od innych. Osoba, która poddana jest utrwalonej przemocy w rodzinie nie ma szans na 

samodzielne wyrwanie się z pułapki. Dlatego sprawą szczególnej wagi jest działanie różnych 

instytucji i organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy. Potrzebne są miejsca, w których ofiary 

otrzymają pomoc prawną, bytową oraz takie, w których będą mogły schronić się ze swoimi dziećmi 

by uniknąć krzywdzenia. Dlatego też  ważnym działaniem  jest utrzymanie mieszkań wspomaganych  

będących w posiadaniu MOPS w Żninie dla osób doznających przemocy w rodzinie, a także objęcie 

tych osób poradnictwem psychologicznym, prawnym, terapeutycznym indywidualnym oraz 

grupowym w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. 

 

4. Zabezpieczenie środków finansowych na udzielanie pomocy i wsparcia w formie świadczeń  

pieniężnych  i niepieniężnych na poziomie rzeczywistych  i uzasadnionych potrzeb mieszkańców 

gminy. Analizując dane dotyczące osób korzystających z  pomocy i wsparcia należy zauważyć  spadek  

liczby osób korzystających  przy  wzroście  osób długotrwale korzystających z pomocy. Choć 

problemy ubóstwa i bezrobocia  nadal pozostają jako główne powody przyznania pomocy i wsparcia, 

to coraz częściej problem długotrwałej  lub ciężkiej  choroby, niepełnosprawność  oraz problemy 

opiekuńczo –wychowawcze  są  powodami  przyznawania pomocy. 

 

5. Opieka i pielęgnacja nad osobami  starszymi i wymagającymi  tego  wsparcia ze względu na stan 

zdrowia w miejscu zamieszkania. Analizując wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń należy 

zwrócić uwagę na wzrost kosztów utrzymania osób w Domach Pomocy Społecznej. Problem ten 

związany jest ze starzeniem się mieszkańców Gminy Żnin. Działający w strukturach Dział Usług 

Opiekuńczych  w ramach organizacji pracy jest wstanie zapewnić właściwą opiekę w środowisku 

lokalnym dlatego wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Atutem działu jest 

wyspecjalizowana kadra  wspierana zasobami Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 

pomocniczych  oraz dobra współpraca z ochroną zdrowia  publiczną i niepubliczną. Uzupełnieniem 

pracowników etatowych są osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych, co wpłynie również 

w bieżącym roku na wzrost etatów, a tym samym spowoduje wzrost nakładów finansowych 

na realizację zadania. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  jest tańszą formą 

pomocy niż umieszczenie w DPS. Kierowanie do DPS następuje  głównie na podstawie postanowienia 

Sądu. Dlatego też  należy  tworzyć  nowe miejsca  w  ośrodkach  wsparcia dziennego oraz realizować 

w Gminie Żnin   programy skierowane do osób w wieku poprodukcyjnym.  
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Uzasadnienie

Zadania z zakresu pomocy społecznej zobowiązana jest realizować gmina. Uchwałą Nr XLVIII/597/2018

Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 roku oraz zmieniającą Uchwałą Nr XVI/175/2019 Rady

Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 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 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XV/167/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia

2019 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 2019 –

2021 przyjęty Uchwałą Nr XLVII/587/2018 z dnia 7 września 2018 roku, Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 - 2025 przyjęta Uchwałą Nr XLVII/584/2018 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 7 września 2018 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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