


Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspakajania podstawowych
potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania
w warunkach odpowiadających godności ludzkiej.
Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości
doprowadzid do usamodzielnienia się osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem. Za realizację
zadao z zakresu pomocy społecznej na terenie
Gminy Żnin odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Żninie.

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żninie



Miejsko – Gminny  
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
w Żninie 

został powołany 
uchwałą 

nr X/57/90  
z dnia 

27 kwietnia 1990 r. 
Rady 

Narodowej Miasta 
i Gminy w Żninie.





• 1990 – 1998 - Wiesława Kucza – pierwszy kierownik, który

kierował 7-osobowym zespołem pracowników:

• Ewa Borowska

• Maria Bursztyoska

• Anna Jarosz

• Joanna Meller

• Danuta Nowakowska

• Marlena Sasinowska-Meller

• Alicja Bogacka – pracownik Urzędu Miejskiego w Żninie

• 1998 – 2003 - Robert Jarmuda – kierownik

• 2004 – 2010 - Maria Bursztyoska – kierownik

• 2010 – …. - Maria Bursztyoska – dyrektor

Kierownictwo na przestrzeni lat 1990-2020

Pracownicy socjalni 
przeniesieni z Zespołu 
Opieki Zdrowotnej         
w Żninie





Zmianę nazwy na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

wprowadzono uchwałą nr XXVIII/301/93 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 1 października 1993 r. i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

W pierwszych dwóch latach siedziba MOPS znajdowała się na ulicy

Plac Wolności 1. Od 1992 roku Ośrodek zajmował dwa,

a następnie trzy pomieszczenia w Urzędzie Miejskim w Żninie na

ulicy 700-lecia 39, a od roku 1994 siedzibą Ośrodka są

pomieszczenia na parterze aktualnego budynku przy ulicy

700-lecia 36. Obecnie cały budynek przeznaczony jest na

działalnośd Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Zmiana nazwy i siedziby



1. Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych;

2. System Sygnalizacji Włamania i Napadu;

3. System Sygnalizacji Pożaru z powiadomieniem Paostwowej Straży 

Pożarnej w Żninie, klapą dymną i kurtynami;

4. Monitoring wizyjny na klatce schodowej, korytarzach i piwnicy;

5. System Powiadamiania Napadowego z bezprzewodowymi 

nadajnikami wzywania pomocy;

6. Sied strukturalną LAN;

7. System klimatyzacji. 

Wyposażenie budynku MOPS :



• Usługi opiekuocze,

• Specjalistyczne usługi opiekuocze,

• Specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi,

• W bieżącym roku z pomocy w formie usług korzysta 182 osoby.

• Usługi opiekuocze dla osób niepełnosprawnych,

• Program „Opieka wytchnieniowa”,

• Program „Opieka 75+”,

• Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2019-2020.

Dział Usług Opiekuoczych 

Obecnie realizowane programy:

Rodzaje świadczonych usług:



1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeo;
2. Praca socjalna;
3. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia

z pomocy społecznej;
4. Realizacja zadao wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
5. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

identyfikowanych potrzeb;
6. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych oraz

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
7. Kierowanie i opłacanie pobytu osób bezdomnych w schroniskach

i noclegowniach (w tym zawieranie kontraktów socjalnych);
8. Motywowanie do zmiany sytuacji życiowej, podjęcia zatrudnienia,

złożenia wniosku o przydział lokalu z zasobów gminy, umożliwienia
kontaktów z terapeutami i psychologiem;

9. Pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej
zdarzeniem losowym np.: pożar, podtopienia, nawałnice (ścisła
współpraca z Nadzorem Budowlanym, pracownikami UM Żnin);

10. Zapewnianie posiłków dla dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej oraz
podczas zajęd w świetlicach opiekuoczo-wychowawczych oraz dla
najbardziej potrzebujących w Punkcie Jadłodajni oraz w siedzibie
Polskiego Czerwonego Krzyża w Żninie;

Dział Pomocy Środowiskowej
Najważniejsze realizowane zadania:



11. Organizowanie spotkao informacyjno– edukacyjne przy okazji
wyborów sołeckich gminy Żnin w celu przedstawienia zagadnieo
dotyczących realizowanych zadao w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Żninie;

12. Organizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych oraz dla dzieci
uczęszczających do świetlic opiekuoczo – wychowawczych;

13. Organizowanie i przekazywanie paczek żywnościowo – chemicznych
w związku z Świętami Bożego Narodzenia dla osób samotnych
i najbardziej potrzebujących;

14. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w celu pomocy
w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci z rodzin korzystających
z wsparcia tutejszego Ośrodka;

15. Kierowanie osób do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Żninie;

16. Pomaganie przy ubieganiu się o ustalenia stopnia niepełnosprawności;
17. Współpraca z placówkami zdrowia (Pałuckie Centrum Zdrowia

w Żninie); z funkcjonariuszami KPP Żnin, z sołtysami wsi gminy Żnin,
z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Żninie z uwagi na
trwająca pandemię;

18. Pozyskiwanie fantów na rzecz sprzedaży losów w związku
z organizowanym corocznie ,,Dniem Dziecka”;

19. Wspieranie i monitorowanie środowisk, osób znajdujących się
w izolacji domowej i kwarantannie.



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. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, również dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęd sportowych, a także działao
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuoczo –
wychowawczych:

• wspieranie i dofinansowanie działao profilaktycznych (w tym: szkolnych programów
profilaktycznych, zajęd rekreacyjno – sportowych, kulturalno – oświatowych)
alternatywnych wobec stosowania substancji psychoaktywnych,
• kontynuowanie Kampanii profilaktycznych z realizacją zadao 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;
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13

i 15 ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Dział Pomocy Rodzinie

Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnieo:



1. Punkt Konsultacyjny dla osób zagrożonych problemem uzależnieo i członków ich rodzin
- dyżur pełni terapeuta ds. uzależnieo 5 godziny tygodniowo. W ramach Punktu
Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonuje również grupa edukacyjna dla osób
z problemem uzależnieo, w której uczestniczy od 8 do 12 osób.

1. Mieszkania wspomagane: w Żninie oraz Paryżu funkcjonują 3 mieszkania wspomagane
przyznawane osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
przemocą w rodzinie przy wsparciu specjalistów z Punktu Interwencji Kryzysowej.
Zasady zawierania umów cywilnoprawnych i ponoszenia odpłatności za pobyt oraz
korzystania z mieszkania wspomaganego określa Uchwała nr XLVII/586/2018 Rady
Miejskiej w Żninie, regulamin, decyzja o przyznaniu wsparcia i umowa najmu.

W strukturach działu funkcjonuje:



3. W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie działa
obecnie 6 świetlic opiekuoczo – wychowawczych, z których 5 na terenach wiejskich:

- Filia Nr 1: Świetlica Opiekuoczo – Wychowawcza w Paryżu;

- Filia Nr 2: Świetlica Opiekuoczo – Wychowawcza w Brzyskorzystewku;

- Filia Nr 3: Świetlica Opiekuoczo – Wychowawcza w Cerekwicy;

- Filia Nr 4: Świetlica Opiekuoczo – Wychowawcza w Jadownikach Rycerskich;

- Filia Nr 5: Świetlica Opiekuoczo – Wychowawcza w Bożejewiczkach;

- Świetlica Opiekuoczo – Wychowawcza Nr 2 w Żninie, ul. Pieniężnej 19.

4. Punkt Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. W ramach PIK wsparcia
udzielają terapeutka ds. przemocy, prawnik i psycholog.

5. Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Żninie,
do której kierowane są osoby po odbytej rozmowie z zespołem motywującym GKRPA do
Wsparcie terapeuty, w ramach którego 1 raz w miesiącu prowadzi 3 godziny zajęd
w zakresie edukacji i terapii uzależnieo dla mieszkaoców Domu Pomocy Społecznej
w Podobowicach.



1. W ramach uzupełnienia rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę z Kujawsko - Pomorskim Zarządem
Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy o współpracy w
zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu
Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym”.

2. Prace społecznie – użyteczne. Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej kierują
osoby bezrobotne 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.

3. Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej kierują osoby bezrobotne do
wykonywania prac społecznie-użytecznych wykonywanych w gminnych jednostkach
organizacyjnych i sołectwach, były to najczęściej prace na stanowiskach: opiekunka
środowiskowa, sprzątaczka i robotnik gospodarczy.

4. Wolontariat. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie zawiera porozumienia
z chętnymi do wsparcia wolontariuszami, które na rzecz Ośrodka świadczą poniższą
pomoc:

- pomoc w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach opiekuoczo-
wychowawczych, świetlicach wiejskich,

- pomoc przy dystrybucji żywności otrzymanej w ramach POPŻ.

Formy wsparcia:



1. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego;

2. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji o ustalenie świadczenia dobry start;

3. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji o ustalenie prawa do jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

4. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego;

5. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji o ustalenie prawa do świadczenia
rodzicielskiego;

6. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji o ustalenie prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego;

7. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji o ustalenie prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego;

8. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku
opiekuoczego;

9. Zasiłku dla opiekuna;

10. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji o ustalenie prawa do jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Dział Świadczeo Społecznych
Najważniejsze realizowane zadania:



1. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji dodatków mieszkaniowych;

2. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji dodatków energetycznych;

3. Weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji o ustalenie prawa do pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin - Stypendium
Szkolne;

4. Prowadzenie archiwum Ośrodka;

5. Administrowanie siecią komputerową i strukturą informatyczną Ośrodka;

6. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych;

7. Zaopatrywanie Ośrodka w niezbędne materiały biurowe, środki czystości, sprzęt itp.;

8. Okresowa inwentaryzacja sprzętu, mebli i urządzeo;

9. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Ośrodka;

10. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz
transportowym Ośrodka.

Dział Administracyjno-Pomocniczy

Najważniejsze realizowane zadania:



W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od 2018 roku funkcjonuje Zespół
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład wchodzą trzy pracownice na stanowiskach:
Główny specjalista i dwie na stanowiskach Starszy specjalista pracy socjalnej.

Głównymi założeniami pomocy w ramach Zespołu w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie
jest praca na rzecz:
1. Zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie:
• budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Żnin;
• pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zwiększenie pomocy i ochrony osób doświadczających przemocy
w rodzinie:
• realizacja procedury „ Niebieskie Karty”;
• przewodniczenie pracy grup roboczych;
• monitorowanie sytuacji rodzin uwikłanych w przemoc oraz zagrożonych wystąpieniem przemocy;
• zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie bezpieczeostwa i profesjonalnej
pomocy: socjalnej, prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej;
• praca socjalna w tym specjalistyczna praca socjalna oraz popołudniowa praca socjalna;
• zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie schronienia poprzez umieszczanie
w mieszkaniach wspomaganych funkcjonujących w Gminie oraz kierowanie do Specjalistycznych
Ośrodków Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
• opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy;
• występowanie do Prokuratury Rejonowej w Szubinie- OZ w Żninie oraz do KPP w Żninie
z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie;
• wnioskowanie do Sądu Rejonowego w Żninie o wgląd w sytuację dzieci z rodzin uwikłanych
w przemoc;

Zespół do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie



• stała współpraca z przedstawicielami innych jednostek, instytucji i organizacji działających
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym;
• dokumentowanie działao podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz efektów tych działao;
• tworzenie i realizacja projektów socjalnych;
• inicjowanie tworzenia i spotkao osób w ramach grup wsparcia.

3. Zwiększenie skuteczności działao interwencyjnych i pomocowych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie:
• przeprowadzanie rozmów z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w ramach realizacji
działao w oparciu o procedurę „ Niebieskie Karty”;
• stała realizacja Programu Oddziaływao dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie;
• informowanie i kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie na Programy korekcyjno-
edukacyjne;
• kierowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Żninie o podjęcie działao służbowych wobec osób nadużywających alkoholu i stosujących
przemoc w rodzinie;
-informowanie o konsekwencjach prawnych stosowania przemoc w rodzinie.

4. Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie:
• kształtowanie postaw społeczności lokalnej poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne
i informacyjne;
• tworzenie i realizacja projektów socjalnych;
• organizacja konferencji i szkoleo;
• udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych.



Dnia 4 stycznia 2019 roku złożono wniosek do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy na dofinansowanie zadania „Utworzenie i/lub wyposażenie
placówki „Senior+”
Podpisanie Porozumienia Nr 11/2019/D o dofinansowanie zadania realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I
„Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” nastąpiło 8 maja 2019 roku oraz
Aneksu do Porozumienia w sprawie zakresu zadao i wyposażenia nastąpiło dnia 28
listopada 2019 roku.
Pomoc skierowana jest do osób starszych z gminy Żnin. Obecnie z zajęd korzysta 20 osób.

Dzienny Dom „Senior+” w Żninie



Organizacja zajęd oscyluje według poniższego planu dnia:
800 – 900 Przybycie seniorów
900 – 1000    Śniadanie
1000 – 1015  Czynności higieniczne
1015 – 1400  Zajęcia terapeutyczne i ruchowe ( m.in. warsztaty plastyczne i rękodzielnicze).                              

W trakcie zajęd przerwa na kawę i herbatę.                                                                          
Zajęcia grupowe i indywidualne dostosowane do potrzeb i zainteresowao.

1400 – 1500  Obiad
1500 – 1530  Odpoczynek, zajęcia dowolne (m. in. gry stolikowe), rozwijanie zainteresowao   

własnych
1530  Zakooczenie zajęd i dowóz seniorów do domu

Do dziennego domu zapraszani są również goście, którzy wspólnie z uczestnikami realizują
różne przedsięwzięcia, bądź motywują do czynnego i aktywnego działania w różnych
obszarach życia społecznego i zdrowotnego. Ponadto w ramach zajęd organizowane są
wycieczki plenerowe i krajoznawcze. Nad wszystkim czuwają zatrudnieni wykwalifikowani
opiekunowie i wolontariusze. Bądź na bieżąco, polub nasz profil na 

Facebooku i śledź nasze działanie
Dzienny Dom Senior+ w Żninie 





2008 rok – realizacja projektu pn. Otwórz drzwi niepełnosprawnym ze środków PFRON
przyczyniła się do utworzenia Gminnej a następnie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu
Rehabilitacyjnego i Urządzeo Pomocniczych.

Sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze będące na stanie wypożyczalni udostępniane
są bezpłatnie mieszkaocom Gmin: Żnin, Barcin, Łabiszyn, Rogowo, Gąsawa i Janowiec Wlkp.

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu 
Rehabilitacyjnego i Urządzeo 

Pomocniczych:



• Projekt inwestycyjny „Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Żninie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.2 Rozwój
infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013
realizowanego od 01.06.2008 roku do 30.11.2011 roku.

• Umowa nr UM_WR.431.1.251.2020 z dnia 20.07.2020 r.
o dofinansowanie Projektu pn. ”Adaptacja pomieszczeo
budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny
współfinansowanego z EFRR w ramach Osi 6, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich
i ich obszarów funkcjonalnych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –
2020. Ponad 1 000 000,00 złotych unijnych środków i środków krajowych zasili gminną kasę
na realizację projektu: „Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żninie”. Realizacja zadania zmieni oblicze siedziby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żninie i jej zaplecza obejmując roboty mające na celu zmianę sposobu
użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt
Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz pomieszczenia biurowe) wraz
z rozbudową.

Projekty modernizacyjne budynku:



1. „Aktywna rodzina – działania edukacyjne dla rodziców i dzieci ze świetlicy opiekuoczo-
wychowawczej w Brzyskorzystewku” – od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

2. „Pozytywna zmiana” - od listopada 2016 r. do marca 2017 r. - skierowany                                              
do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

3. „Przemoc w rodzinie – można i należy ją zatrzymad”- realizowany w 2016 r. - głównym
celem było przekazanie informacji gdzie zgłaszad i szukad pomocy w przypadkach
podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.

4. "WYCHODZĘ Z CIENIA - ZACZYNAM ŻYD" - od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. –
skierowany do kobiet zmagających się z problemem współuzależnienia.

5. Zauważ, zwród uwagę, przede wszystkim chciej – to procentuje” - od listopada 2016 r.
do lutego 2017 r. – skierowany do rodzin wychowujących dzieci do 9 r. ż. objętych
pomocą asystenta.

6. ,,Działania edukacyjne dla rodziców oraz dzieci ze Świetlicy Opiekuoczo-Wychowawczej
w Żninie Filia nr 4 w Jadownikach Rycerskich'' –II edycja – realizowany w 2017 r.

7. „Pozytywna zmiana” II edycja - od listopada 2017 roku do marca 2018 - adresowany do
osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

8. „Bliżej siebie" - 27 czerwca 2017 r. piknik dla rodzin z dziedmi.

Projekty realizowane w latach 2016-2020:



9. ,,Osoby starsze są wśród nas” - od listopada 2018 r. do stycznia 2019 r. - celem
zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród osób starszych i samotnych.

10. ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy” - od 1 października 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r. - adresowany do sołtysów wsi i przedstawicieli rad osiedli oraz
przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.

11. „Fantom – przyjaciel życia” - od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - celem było
sprostanie potrzebom kształtowania u dzieci i młodzieży świadomości i postaw
sprzyjających bezpieczeostwu własnemu i innych.

12. "ODZYSKAD SIEBIE" - od kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r. – skierowany do kobiet
współuzależnionych doświadczających przemocy.

13. "Osoby starsze są wśród nas" - II edycja – realizowany w 2019 r.

14. „Rodzina – wartośd tradycji” - od kwietnia 2019 r. do grudnia 2019 r. - skierowany do
dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic opiekuoczo- wychowawczych i ich rodziców.

15. „Przy wigilijnym stole” – coroczny projekt realizowany w okresie Świąt Bożego
Narodzenia.

16. ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego – od marca 2019 r. do marca 2020 r. - skierowany do osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.



Niewiele jest miejsc, które nie zostały dotknięte żywiołem. Nawałnica przeszła
przez Pałuki w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Na szczęście nikomu nic się nie
stało. Najwięcej szkód po nawałnicy w gminie Żnin jest w miejscowościach
Żnin, Murczyn, Murczynek, Januszkowo. W gminie Żnin pracuje powołany
przez burmistrza sztab kryzysowy. Jeżeli chodzi o lasy Nadleśnictwa Gołąbki,
największe szkody powstały od strony Gniezna. Według wstępnych szacunków
wichura powaliła aż 500 - 600 ha lasu.

Nawałnica 11-12 sierpnia 2017 r.



Nazwa zadania
Ilość osób, która 

otrzymała pomoc

Ogólna kwota wypłaconej 

pomocy w zł

Budynki mieszkalne do 6.000 zł 526 1.674.918,00

Budynki mieszkalne do 20.000 zł 129 760.823,00

Budynki mieszkalne do 100.000 zł 20 469.354,00

Budynki mieszkalne do 200.000 zł 20 326.150,00

Budynki gospodarcze do 20.000 zł 107 941.410,00

Budynki gospodarcze do 100.000 zł 28 993.635,00

Łącznie 830 5.166.290,00



Dnia 20 listopada 2014 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żninie Pani Maria Bursztyoska otrzymała nagrodę dla osób wyróżniających
się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”.

Uroczystośd wręczenia nagród odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej
"Znaki Czasu" w Toruniu.

Nagroda Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł”



Inne wyróżnienia



W dniu 20 listopada 2017 roku w Dniu Pracownika Socjalnego w siedzibie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Starszy
specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie
Pan Remigiusz Świtkowski otrzymał nagrodę specjalną wraz z listem
gratulacyjnym z rąk Pani Elżbiety Rafalskiej- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej za pomoc, empatię, wyjątkową postawę oraz pracę wykraczającą
poza przyjęte standardy.

Nagroda specjalna Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



Statystyka:
Nazwa 2017 2018 2019

Liczba rodzin korzystających z pomocy 916 921 898

Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy 2163 2112 2070

Liczba rodzin korzystających z pomocy wg. Powodów ubiegania się:

Ubóstwo 620 538 461

Sieroctwo 0 0 2

Bezdomnośd 17 18 20

Ochrona macierzyostwa 88 88 82

Bezrobocie 457 375 297

Niepełnosprawnośd 350 327 297

Długotrwała choroba 477 452 386

Bezradnośd w sprawach opiekuoczowychowawczych 188 172 117

Przemoc w rodzinie 63 81 100

Alkoholizm 59 50 44

Narkomania 2 0 0

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 15 7 9

Zdarzenie losowe 15 5 1

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 589 1 0

Liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych 459 423 378

Liczba wypłaconych świadczeo 4370 3885 3541

Liczba rodzin korzystających z dodatków energetycznych 58 55 59

Liczba osób korzystających z zasiłku stałego 131 139 129

Dział Usług Opiekuoczych: 

Liczba wypłaconych świadczeo 547 512 511

Liczba osób korzystających z usług opiekuoczych 111 121 135

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuoczymi 28 36 29

Liczba świadczeo usług opiekuoczych 45452 50662 61410

Liczba osóbm za które dokonano opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 12 14 15

Liczba osób korzystających z pomocy w formie posiłku 590 558 513

Liczba dzieci korzystających z pomocy w formie posiłku 405 425 403

Liczba uczniów uprawnionych do pomocy materialnej 232 217

Liczba rodzin z problemami opiekuoczowychowawczymi 188 172 117

Licza rodzin objętych wsparciem specjalistycznym psychologa 113 154 103

Liczba rodzin objetych wsparciem asystenta 52 56 50

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej 34 33 30



Dział Pomocy Rodzinie:

Liczba osób skierowanych na Prace społecznie-użyteczne 28 16 15

Punkt Konsultacyjny:

terapeuta ds. uzależnienia i współuzależnienia - liczba osób 62 65 79

terapeuta ds. uzależnienia i współuzależnienia - liczba porad 625 357 756

Punkt Interwencji Kryzysowej:

Liczba osób korzystających z pomocy terapeuty ds. przemocy 88 95 67

Liczba osób korzystających z pomocy psychologa 55 97 65

Liczba porad radcy prawnego 264 168 232

Żywnośd w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Liczba świadczeniobiorców 1800 1773 1516

Art. spożywcze (kg) 102819,7 87924,4 84901,2

Wartośd artykułów (zł) 508.029,00 443.537,00 309.636,00

Liczba wydanych paczek 14676 12290 10211

Liczba porozumieo o wolontariacie 29 31 25

liczba dzieci uczęszczająych na zajęcia do świetlicy opiekuoczo-wychowawczej
110 109 108

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Liczba wnisków o leczenie odwykowe 36 52 55

Liczba postanowieo w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
64 34 85

Liczba spotkao GKRPA 28 23 26

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Liczba rodzin objętych procedur „Niebieskie Karty” w tym: 97 81 100

Liczba Grup roboczych do pracy z rodziną 55 40 42

Monitoring środowisk rodzinnych 42 41 58

Zakooczenie procedury przez Zespół Interdyscyplinarny 39 35 47

Dział Świadczeo Społecznych:

Liczba rodzin uprawnionych do utrzymania świadczenia wychowawczego 1700 1878 2682

Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym 2652 2872 4291

Liczba rodzin uprawnionych do korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z  dodatkami do zasiłku rodzinnego i 
świadczeo opiekuoczych 1320 1404 1672

Liczba świadczeo wypłaconych z tytułu urodzenia dziecka 238 183 183

Liczba wypłaconych świadczeo rodzicielskich 96 17 87

Liczba wypłaconych zasiłków dla kobiet w  ciąży i rodzin „Za Życiem” 1 5 7

Liczba rodzin uprawnionych do korzystania z funduszu Alimentacyjnego: 216 172 135

Liczba rodzin, które otrzymały Kartę Dużej Rodziny 59 90 615




