
UCHWAŁA NR XXXI/351/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żninie za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.2) ) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 
za 2016 rok w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dzu. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1583, 

poz. 1948 i poz. 2174.
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S P R A W O Z D A N I E
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I. WPROWADZENIE

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 doprowadzić do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem. Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Żnin
odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który świadczy pomoc zgodnie
ze Statutem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Żninie Nr IV/10/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zgodnie z postanowieniami statutu Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej poprzez:
tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, analizę i ocenę
zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, przyznawanie
i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pobudzanie społecznej aktywności
w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz świadczenie pracy socjalnej.
W myśl postanowień Statutu Ośrodek realizuje także inne zadania, powierzone mu na podstawie
ustaw takich jak:
- ustawa o pomocy społecznej;
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;
- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- ustawa o świadczeniach rodzinnych;
- ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawa o dodatkach mieszkaniowych;
- ustawa prawo energetyczne;
- ustawa o systemie oświaty;
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego;
- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 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 zakresie przeciwdziałania zjawiskom
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w kontekście długofalowych celów strategicznych,
zawartych w Strategii rozwoju gminy Żnin na lata 2015 - 2020. Zakres przedmiotowy udzielanej
pomocy został zdeterminowany występowaniem czynników ryzyka socjalnego czyli sytuacji,
które trwając w czasie wywołują niekorzystne skutki dla funkcjonowania osób i rodzin, których
nie mogą w sposób samodzielny pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów
i możliwości. Czynnikami deprywacji społecznej, które od wielu lat determinują rozmiary
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interwencji socjalnej i rodzaje działań integracyjnych Ośrodka są czynniki demograficzne gminy
Żnin, poziom bezrobocia na lokalnym rynku pracy oraz stan finansów państwa i gminy.

Sprawozdanie przedstawia aktywność Ośrodka w procesie przeciwdziałania zjawiskom
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez wskazanie aspektu finansowego realizacji
powierzonych zadań, jak również instrumenty oddziaływania Ośrodka wg. obszarów
problemowych zdiagnozowanych na tle ogólnej analizy sytuacji odbiorców systemu pomocy
społecznej. Posiadane środki finansowe zabezpieczają minimum potrzeb na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej i dlatego też Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żninie podejmując decyzje o rodzaju, formie i rozmiarze pomocy bierze pod uwagę zarówno
sytuację materialną i bytową osoby ubiegającej się o pomoc jak również wielkość środków
finansowych jakie posiada na realizację powyższych zadań.
W sprawozdaniu przedstawione są zadania z realizacji następujących programów lokalnych:
- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2016;
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016 - 2021, za rok 2016;
- Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018, za rok 2016;
- Gminnym Programie dla Rodzin Wielodzietnych - „Żnińska Karta Dużej Rodziny”.
W okresie sprawozdawczym do MOPS wpłynęło 14397 spraw i zostało wydanych 10191 decyzji
administracyjnych. Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystały 1043 rodziny,
w których zamieszkuje 2570 osób, co stanowi 10,4% ogółu ludności zamieszkałej w gminie
(zameldowanie na pobyt stały 24136 i pobyt czasowy 465 stan 31.12.2016 r.).

Tabela nr 1: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2014-2016.
2014 2015 2016

liczba rodzin 1186 1114 1043
liczba osób
w rodzinach

3137 2816 2570

Wykres nr 1: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2014-2016.

Dane zawarte w powyższej tabeli i wykresie wskazują, że na przestrzeni lat 2014–2016
obserwujemy spadek liczby rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą społeczną. Istotnym
czynnikiem sprzyjającym spadkowi liczby osób korzystających z pomocy był wzrost
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intensywności i rozszerzenie wachlarza działań aktywizujących podopiecznych przez
pracowników socjalnych w ramach prowadzonej pracy socjalnej m.in. w oparciu o kontrakt
socjalny a w przypadku roku 2016r dodatkowe dochody w rodzinie z Programu 500 plus.

Tabela nr 2: Liczba rodzin z powodów ubiegania się o pomoc w latach 2014 - 2016.

2014 2015 2016

Ubóstwo 819 744 696

Sieroctwo 1 0 1

Bezdomność 26 24 25

Ochrona macierzyństwa 76 81 84

Bezrobocie 856 741 637

Niepełnosprawność 384 387 381

Długotrwała choroba 437 463 453

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych

192 208 212

Przemoc w rodzinie 29 72 40

Alkoholizm 96 96 94

Narkomania 1 1 1

Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego.

19 19 20

Zdarzenie losowe 4 2 0

Wśród powodów przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w latach 2014–2016 dominują:
ubóstwo, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba lub niepełnosprawność oraz 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: 4.774.915 zł, z tego w ramach dotacji
926.658 zł.
Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników, jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17
ust. 18 ustawy o pomocy społecznej.
W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 93 osoby, na 84,25 etatu w następujących
działach i samodzielnych stanowiskach:

1. Dyrektor - 1 osoba, 1,00 et.
2. Dział Pomocy Środowiskowej - 16 osób, 15,25 et.
3. Dział Usług Opiekuńczych i Wypożyczalnia, - 25 osób, 24,25 et.
4. Dział Pomocy Rodzinie - 13 osób, 7,50 et.
5. Dział Świadczeń Rodzinnych - 4 osoby, 4,00 et.
6. Dział Funduszu Alimentacyjnego - 1 osoba, 1,00 et.
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7. Dział Świadczenia Wychowawczego - 4 osoby, 4,00 et.
8. Dział Finansowo-Księgowy - 6 osób, 6,00 et.
9. Dział Administracyjno-Pomocniczy - 17 osób, 15,75 et.
10. Radca Prawny - 1 osoba, 0,50 et.
11. Asystent Rodziny - 5 osób, 5,00 et.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia
pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 cytowanej ustawy MOPS zatrudnia
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik
socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W roku 2016
zatrudnionych było 13 pracowników socjalnych na 12,25 etatu świadczących pomoc w formie
pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby
ubiegającej się o pomoc. Pracownicy merytoryczni świadczący pracę socjalną na podstawie
art.121 ust. 3a cytowanej ustawy zajmowali następujące stanowiska: starszy specjalista pracy
socjalnej – 6 osób, specjalista pracy socjalnej - 6 osób i pracownik socjalny – 1 osoba.
Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe,
zgodne z wymogami ustawy, a ponadto ustawicznie poszerzają wiedzę i doskonalą umiejętności
na szkoleniach specjalizujących. Pozyskaną wiedzę potrafią przenieść na grunt zawodowy
podnosząc jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Żnin. 35 pracowników
Ośrodka uczestniczyło w 85 jedno, dwu i trzydniowych szkoleniach.

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: 30.510.743 zł
Wykonanie: 30.016.766 zł co stanowi 98,4 % ogółu budżetu.

Tabela nr 3. Struktura i dynamika wydatków na świadczenia MOPS Żnin w latach 2015 – 2016.

Wyszczególnienie Wydatki (zł) w latach Dynamika
zmian

2015 r. 2016 r. w %

Kwota świadczeń w tys. zł zadania własne gminy 8177 8804 108

Kwota świadczeń w tys. zł zadania zlecone
gminie

8113 21213 261

Na podstawie danych zawartych w tabeli obserwujemy wzrost wydatków o 8% na zadania
własne gminy, który spowodowany jest dodatkowym zadaniem w zakresie pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym. Znaczny wzrost o 161% obserwujemy w zadaniach
zleconych gminie z uwagi na realizację zadania w formie wypłaty świadczenia wychowawczego
500+.
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1. Zadania zlecone i powierzone gminie.
 

Budżet 21.404.257 zł co stanowi 70,2 % ogółu budżetu,
Wykonanie 21.212.500 zł co stanowi 99,1 % zadań zleconych.

Wykres nr 2: Wydatkowanie środków w latach 2015-2016 na zadania zlecone.

Z powyższego wykresu wynika, że w roku 2016 nastąpił znaczny wzrost w wydatkach gminy
na zadania zlecone z uwagi na realizację Programu 500+.

Tabela nr 4: Formy pomocy w ramach zdań zleconych gminie w 2016 roku.

Rozdz. Wyszczególnienie Liczba
rodzin

Liczba
świadczeń

Wykonanie
(zł) w 2016r.

85211 Świadczenia wychowawcze
Koszty obsługi zadania
Razem:

1800
X
X

23584
X
X

11.733.567
234.671

11.968.238

85212
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do
zasiłków rodzinnych i świad. opiekuńcze.
Fundusz alimentacyjny.
Zasiłki dla opiekunów.
Świadczeń rodzicielskich
Jedn. zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka.
Składka emerytalno-rentowa.
Wydatki bieżące.

Razem:

1320
202
40
73
196
130
X

X

37482
3274
388
876
196
1110

X

X

6.052.616
1.244.118
199.351
802.557
196.000
335.500
227.503

9.057.645

85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne
od wypłaconego świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek
opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. 76 798 61.757

85215 Dodatek energetyczny. 67 593 8.487
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85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. 1 12 2.436
85228 Usługi opiekuńcze dla osób

z zaburzeniami psychicznymi. 40 4210 112.467

85295 Karta Dużej Rodziny. 126 585 1.470
Ogółem X X 21.212.500

1.1. Świadczenie wychowawcze.

1) Uprawnionych do korzystania ze świadczenia wychowawczego było 1800 rodzin
i wydatkowano kwotę: 11.733.567 zł. Ogółem zostało wypłaconych świadczeń na 2807 dzieci,
w tym 1246 na 1 dziecko i 1561 na drugie i kolejne dziecko.
2) Wydatki na wdrożenie zadania i koszty obsługi działu wyniosły 234.671 zł. Ogółem
wydatkowano kwotę: 11.968.238 zł i stanowi ona 56,4% ogółu wydatków na zadania zlecone
gminie.
1.2. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.

1) Uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1320 rodzin i wydatkowano kwotę 6.056.229 zł.
2) Zasiłki dla opiekunów przyznano 40 osobom i wydatkowano kwotę 197.688 zł.
3) Składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 130 osób i wydatkowano
kwotę 335.500 zł.
4) Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka wypłacono rodzicom 196 dzieci i wydatkowano kwotę
196.000 zł.
5)Świadczeniem rodzicielskim objęto 73 osoby i wydatkowano kwotę: 802.557 zł,
6) Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych wyniosły 260.284 zł, w tym 227.503 zł to kwota
wydatkowana w ramach dotacji, a pozostała kwota w wysokości 32.781 zł to kwota
wydatkowana  ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników
działu. Ogółem wydatkowano kwotę: 7.848.258 zł, z czego 7.815.477 zł to kwota w ramach
dotacji na zadania zlecone. Stanowi ona 36,8% ogółu wydatków na zadania zlecone gminie.

1.3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 202 rodziny i wydatkowano
kwotę 1.242.186 zł, co stanowi 5,9% ogółu wydatków na zadania zlecone gminie.
Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązana jest Gmina, w której
dłużnik mieszka. Tutejszy Ośrodek podejmował następujące działania wobec dłużników
alimentacyjnych:
- spisano w 104 przypadkach kwestionariusze wywiadu alimentacyjnego i odebrano
oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano 10 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako
osoby bezrobotne albo poszukujące pracy,
- wnioskowano w 2 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy oraz  
w 3 przypadkach o jego zwrot,
- wystąpiono do PUP w Żninie w stosunku do 7 osób o aktywizację zawodową,
- złożono 15 wniosków do prokuratury zawiadamiających o uchylaniu się dłużnika
od obowiązku alimentacyjnego art.209 § 1 kk,
- zgłoszono 197 dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej w przypadku
zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
W wyniku podjętych działań wobec dłużników w okresie sprawozdawczym zwroty z tytułu
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wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 223.740 zł,
co stanowi 18 % wydatków FA.

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

1) 1 osobie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej w łącznej kwocie 2.436 zł.
2) Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 40 osób 
i wydatkowano kwotę 112.467 zł. Usługi specjalistyczne poprawiają jakość życia 
i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.
3) Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto ogółem 76 osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę: 61.757 zł.
4) 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 67 gospodarstw domowych i wydatkowano kwotę:
8.487 zł.
5) Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 126 wniosków o wydanie KDR.
Ogółem wydano 585 kart, a koszty administracyjne związane z realizacją zadania wyniosły
1.470 zł.

Ogółem na powyższe zadania wydatkowano kwotę: 186.617 zł, co stanowi 0,9% ogółu wydatków 
na zadania zlecone gminie.

Wykres nr 3: Procentowy udział w poszczególnych zadaniach zleconych gminie w 2016 roku.
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Tabela nr 5: Dynamika wydatków na zadania zlecone gminie w latach 2015 – 2016.

Wyszczególnienie

Wydatki (zł) w latach Dynamika
zmian w %
2016:2015

2015 2016

Świadczenie wychowawcze 0 11.968.238 100

Zasiłki rodzinne 6.599.779 7.815.477 118

Fundusz alimentacyjny 1.316.279 1.242.168 94

Pomoc społeczna i inne ustawy 197.289 186.617 95

Z przedstawionych danych wynika, że największy udział w poszczególnych zadaniach zleconych
gminie ma świadczenie wychowawcze 56,4% przed zasiłkami rodzinnymi 36,8%, funduszem
alimentacyjnym 5,9% i świadczeniami z pomocy społecznej i innych ustaw 0,9%.

2.Zadania własne gminy.

Budżet 9.106.486 zł co stanowi 29,8% ogółu budżetu,
Wykonanie 8.804.266 zł co stanowi 96,7% zadań własnych.

Wykres nr 4: Wydatkowanie środków w latach 2014-2016 na zadania własne.

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

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

Rozdz. Wyszczególnienie Kwota (zł) Dotacja
(zł)

%

75095 Administracja Publiczna - Cyfryzacja 12.558 0 0

85153 Zwalczanie narkomanii 11.625 0 0

85154 Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 465.618 0 0
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85195 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych 39.427 0 0

85202 Odpłatność za pobyt w DPS 269.967 0 0

85204 Rodziny zastępcze 261.819 0 0

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 38.715 0 0

85206 Wspieranie rodziny 291.284 85.200 29

85212 Świadczenia rodzinne
- udział gminy w zadaniu 32.781 0 0

85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne od
zasiłków stałych 54.303 54.102 99,6

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.503.689 1.272.189 84,6
85215 Dodatki mieszkaniowe 877.705 0 0
85216 Zasiłki stałe 668.480 668.480 100
85219 Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka 2.077.146 379.314 18,3
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 960.557 0 0
85295 Pomoc państwa w zakresie dożywiania i

żywności żywość FEAD
FEAD

661.801 460.000 69,5

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym

576.791 461.432 80

RAZEM 8.804.266 3.380.717 38,4

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 zł, a z programu skorzystało
47 mieszkańców gminy.

2.2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.
Z oferty wypożyczalni skorzystały 392 osoby i wydatkowano kwotę: 39.427zł. Realizacja zadania 
w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy jakości życia zarówno osób niepełnosprawnych
jak  i członków ich rodzin. 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 10 osób dorosłych i 1 dziecka w domu pomocy
społecznej. Skierowanie do DPS uzyskały osoby wymagające opieki całodobowej, którym
z uwagi  na stan zdrowia nie można było zorganizować w miejscu zamieszkania usług
opiekuńczych. Umieszczenie w DPS było jedynym właściwym rozwiązaniem.

Tabela nr 7: Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS w latach 2014-2016.

X Liczba osób
umieszczonych

Kwota (zł)

2014 14 275.932
2015 14 293.737
2016 11 269.967
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Wykres nr 5: Wydatkowanie środków w latach 2014-2016 za pobyt w DPS.

2.4. Rodziny zastępcze.
Gmina Żnin zobowiązana jest do współfinansowania kosztów utrzymania dziecka w pieczy
zastępczej (dziecka umieszczanego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej) i ponosi koszty utrzymania dziecka na podstawie zawartego porozumienia
z Powiatem Żnińskim o współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce
opiekuńczo wychowawczej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 261.819 zł
za pobyt 34 dzieci w pieczy zastępczej.

Tabela nr 8: Odpłatność gminy uzależniona od czasu pobytu dziecka w pieczy zastępczej
w 2016 r.

Czasookres pobytu dziecka w pieczy
zastępczej

Liczba dzieci Odpłatność gminy (zł)

Pierwszy rok pobytu dziecka - 10%
wydatków

11 8.797

Drugi rok pobytu dziecka – 30 %
wydatków

13 29.763

Trzeci rok pobytu dziecka – 50 %
wydatków

22 223.259

Ogółem X 261.819
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Tabela nr 9: Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2016 r.

Wyszczególnienie liczba
rodzin

liczba
dzieci

liczba
świadczeń

odpłatność
gminy (zł)

Spokrewniona rodzina zastępcza 11 21 251 75.168

Zawodowa rodzina zastępcza 1 2 24 12.000

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 4 5 60 104.553

Dom dziecka 3 6 58 70.098

Rzeczywista liczba rodzin i dzieci. 19 34 393 261.819

Wykres nr 6: Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2016 r.

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.

2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 38.715 zł, która została przeznaczona 
na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, zakup ulotek 
oraz współfinansowanie projektów socjalnych i przeprowadzonych kampanii społecznych.
Zespół interdyscyplinarny odbył 8 spotkań, podczas których powołał 23 nowe grupy robocze,
zatwierdził monitoring w 29 rodzinach oraz w 53 rodzinach zakończył procedurę „Niebieskie
Karty”. Realizacja zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych została szczegółowo
opisana w dalszej części sprawozdania „Realizacja zadań gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2021" za rok 2016.
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Tabela nr 10: Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w latach 2014-2016.

Wyszczególnienie 2014 2015 2016

Rodziny objęte procedurą „Niebieskie Karty” w
tym:

153 122 107

Grupy robocze do pracy z rodziną 56 53 52

Monitoring środowiska 97 69 55

Zakończenie procedury przez ZI z tego: 83 58 53

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie
Karty” na dzień 31.12.2016 r.

70 64 54

Z przedstawionych danych wynika, że na przestrzeni lat 2014 – 2016 spada liczba rodzin
objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

2.6. 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 11: Stosunek procentowy rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi do ogółu
rodzin wychowujących dzieci korzystających z pomocy w latach 2014 – 2016.

Lata
2014 2015 2016

Liczba rodzin z dziećmi
567 504 444

Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi 192 208 212
% rodzin z problemem opiekuńczo-
wychowawczym do ogółu rodzin z dziećmi 34 41 48
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Wykres nr 7: Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi korzystające z pomocy
społecznej w latach 2014 – 2016

Rodzina dysfunkcyjna to taka rodzina, która nie zaspokaja niezbędnych
psychicznych i społecznych potrzeb swoich członków, nie potrafi pomyślnie rozwiązywać
własnych problemów sytuacji kryzysowych przez co nie wypełnia swoich funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. Przyczyną dysfunkcjonalności rodziny może być patologia społeczna
obciążająca jej członków, najczęściej rodziców. Z powyższych danych wynika, że przyczyny
dysfunkcyjności bywają różne. Do najczęściej występujących możemy zaliczyć: uzależnienia -
głównie alkoholizm, przemoc, problemy opiekuńczo-wychowawcze, długotrwała choroba
czy niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, ubóstwo.
Pomocą objęto 86 rodzin i wydatkowano kwotę 291.284 zł, którą realizowano w następujących
formach.
1. Usługa asystenta rodziny – 57 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych pomocą 5 asystentów rodziny i wydatkowano
kwotę: 255.484 zł,  w tym z dotacji: 85.200 zł. Dotację pozyskano z konkursu ogłoszonego przez
MRPiPS „Asystent rodziny”.
2. Zajęcia w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Nr 2 w Żninie - w okresie sprawozdawczym 
z oferty świetlicy skorzystało 25 dzieci z 20 rodzin i wydatkowano kwotę: 35.800 zł. Pobyt dzieci 
w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach działalności świetlicy dzieci miały
zapewniony posiłek, opiekę i pomoc edukacyjną.
3. Wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa otrzymało 138 osób (77 osób dorosłych 
i 61 dzieci) z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ponadto w gminie Żnin
realizowane są inne zadania, których celem jest wspieranie rodziny, a szczegółowy ich opis
znajduje się w dalszej części sprawozdania dotyczącej „Realizacji zadań Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 za rok 2016".

2.7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 111 osób pobierających zasiłek stały z pomocy
społecznej na łączną kwotę: 54.303 zł.
Ponadto wydano 51 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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2.8. Zasiłki i pomoc w naturze.
A) Zasiłek celowy

Tabela nr 12: Powody przyznawania zasiłku celowego.

Lp. Forma pomocy Liczba
rodzin

Kwota
(zł)

1. Udzielenie schronienia 11 33.378
2. Dofinansowanie i zakup niezbędnych leków 136 25.569
3. Dofinansowanie i zakup węgla 262 62.277
4. Zakup żywności 246 20.701
4. Inne (energia, czynsz, dofinansowanie do remontów,

bilety autobusowe,)
276 68.939

5. Sfinansowanie półkolonii 51 12.310
6. Zakup ubrania i obuwia 16 2.800
7. Zakup sprzętu domowego 6 1.574
8. Sprawienie pogrzebu 1 2.930
X Ogółem: 558 230.478

Z analizy przedstawionych danych wynika, że zasiłek celowy pozostaje ważnym instrumentem
finansowego wsparcia rodzin.
Zasiłkiem celowym w formie pieniężnej i niepieniężnej objęto 558 rodzin i wydatkowano kwotę
230.478 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 413 zł. W okresie sprawozdawczym 
w zdecydowanej większości przeznaczono zasiłek celowy na dofinansowanie do kosztów
utrzymania mieszkania i inne. Wydatek na ten cel stanowi 30% całości wydatków na zasiłek
celowy. Następnym wydatkiem pod względem wielkości jest dofinansowanie lub zakup węgla,
który stanowi 27 % ogółu wydatków na zasiłki celowe. Schronienie wynosi 14% a dofinansowanie
do leczenia i zakupu leków - 11%.

B) Zasiłek okresowy

Tabela nr 13: Powody przyznania zasiłków okresowych.

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

1. Bezrobocie 517 1.023.688
2. Długotrwała choroba 34 24.098

3. Niepełnosprawność 102 60.992
4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego

1 317

5. Inne niż wymienione w wierszach 1-3 152 164.116
X Ogółem: 675 1.273.211

Zasiłek okresowy jest dominującym świadczeniem w katalogu świadczeń pieniężnych. Pomocą 
w formie zasiłku okresowego objęto 675 rodzin i wydatkowano kwotę 1.273.211 zł,  w tym
1.272.189 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 1.022 zł została wydatkowana  w ramach
środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 339 zł.
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Głównym powodem przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie. Zasiłek z tego tytułu
przyznano 517 rodzinom, co stanowi 77% wszystkich rodzin objętych tą formą pomocy.
Analogicznie do roku poprzedniego spadła o 9% liczba rodzin korzystających z zasiłku
okresowego, która była spowodowana pozyskaniem w gospodarstwach domowych dodatkowych
środków w ramach programu 500+ a także aktywizacja osób do poszukiwania i podejmowania
wszelkich form zatrudnienia, co wpłynęło na wysokość zasiłku.

Wykres nr 8: Wydatkowane środki na zasiłki i pomoc w naturze w 2016 r.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatek z tytułu wypłaty zasiłku okresowego stanowi
85%, a zasiłku celowego 15% ogółu wydatku w 2016 roku na zasiłki i pomoc w naturze.

2.9. 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 493 rodziny korzystały z pomocy w formie dodatków
mieszkaniowych, którym wypłacono 4595 świadczeń na łączną kwotę: 877.705 zł.

Tabela nr 14. Struktura i dynamika wydatków na dodatki mieszkaniowe w latach 2015-2016.

Lp. Rodzaj dodatku
mieszkaniowego

Liczba
świad.
2015r.

Liczba
świad.
2016r

Dyn.
zmian
w %

Kwota
(zł)
w
2015r.

Kwota
(zł)
w
2016r.

Dyn.
zmian
w %

1. w zasobie gminnym 1588 1860 117 304.943 345.674 113
2. w zas. spółdz.

mieszkaniowej
1042 952 91 168.594 155.436 92

3. w zas. wspól. mieszkaniow. 660 628 95 134.334 126.445 94
4. w zas.prywatnym 1266 887 70 287.365 224.223 78
5. w zasobach innych 317 268 85 26.532 25.927 98
X Razem 4873 4595 94 921.768 877.705 95

Z przedstawionych danych wynika, że dodatek mieszkaniowy po zasiłku okresowym pozostaje
ważnym instrumentem finansowego wsparcia rodzin.
Analogicznie do roku ubiegłego spadła liczba świadczeń wypłaconych dodatków
mieszkaniowych  o 6% i kwota świadczenia o 5%. W 2016 roku w zdecydowanej większości
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wydatkowano kwotę na dodatki mieszkaniowe w zasobach gminnych. Wydatek na ten cel
stanowi 39%, w zasobach prywatnych 26%, w zasobach spółdzielni mieszkaniowej 18%
w zasobach wspólnot mieszkaniowych 14% i w zasobach innych 3% ogółu wydatków na dodatki
mieszkaniowe. Analizując dynamikę zmian, to dodatki mieszkaniowe w zasobach gminnych
uzyskały największy przyrost, a najniższy w zasobach prywatnych. Jest to spowodowane
wzrostem dochodów osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.

2.10. 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 były 136 osób w tym:
- 108 osób samotnie gospodarujących na kwotę: 589.675 zł,
- 28 osób pozostających w rodzinie na kwotę: 78.805 zł.
Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę: 668.480 zł, a średnia wysokość zasiłku wynosiła 490 zł.

Wykres nr 9: Liczba osób korzystających z zasiłku stałego w latach 2014 -2016.

Z powyższych danych wynika ,że na przestrzeni 3 lat obserwujemy minimalne wahania
w liczbie osób korzystających z zasiłku stałego. W 2015 roku odnotowaliśmy spadek w liczbie
osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i wzrost w 2016 roku do poziomu z 2014
roku.

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

W związku z szeroko rozpowszechnioną akcją pomocy rodzinom w ich prawidłowym
funkcjonowaniu od wielu lat prowadzona jest pomoc w ramach programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. Każde dziecko w przedszkolu i szkole ma możliwość otrzymania
gorącego posiłku. Program cieszy się dużą popularnością, propaguje zdrowe nawyki żywieniowe,
jak również stanowi znaczącą pomoc dla rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto
1620 osób  i wydatkowano kwotę 657.582 zł, w tym 460.000 zł w ramach dotacji celowej.
Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy były dożywiane 
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w formie pełnego obiadu przygotowywanego przez szkoły posiadające stołówki szkolne 
i dowożone w specjalnych termosach do pozostałych szkół. W celu zapewnienia prawidłowej
organizacji dożywiania uczniów, zostały podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy
pomiędzy dyrektorami szkół, a dyrektorem MOPS.
1) Z pomocy w formie posiłku korzystały 763 osoby, w tym:
- 122 dzieci do 7 roku życia,
- 441 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych,
- 200 osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.
Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 494.000 zł.
2) Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 1011 osób i pomocy
rzeczowej 530 osób na łączną kwotę: 131.000 zł.
3) Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 32.582 zł,
W ramach uzupełnienia programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej zawarł umowę z Kujawsko - Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji
gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa
2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)” realizowanego 
w Podprogramie 2016. MOPS otrzymał 64.674,68 kg następujących artykułów spożywczych: olej
rzepakowy, mleko UHT, koncentrat pomidorowy, mielonka wieprzowa, szynka drobiowa,
makaron, płatki kukurydziane, sok jabłkowy, groszek z marchewką, fasola biała, ryż biały,
klopsiki w sosie własnym, gulasz z warzywami, filet z makreli, cukier biały i herbatniki.
Z pomocy skorzystały 2003 osoby, a wartość otrzymanych produktów wyniosła 240.409,51 zł.
Ogółem na pomoc żywnościową wydatkowano kwotę: 4.219 zł, to koszty związane
z transportem i rozładunkiem żywności.

Wykres nr 10: Liczba osób w tym dzieci korzystających z pomocy w formie posiłku w latach 
2014-2016.

2016 to kolejny rok zmniejszania się liczby osób korzystających z posiłku, co wynika
ze spadku liczby uczniów uczęszczających do szkół.

2.12. 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
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zadań własnych i adresowane są do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną
egzystencją w środowisku.
Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 131 osób, w tym
30 osób w ramach usług specjalistycznych.
Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 960.557 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności 
za świadczone usługi to kwota: 146.201 zł, co stanowi 15,2% wydatku na zadanie.

Tabela nr 15: Liczba osób i świadczeń usług opiekuńczych 2014 – 2016.

2014 2015 2016

Liczba osób 114 126 131

Liczba świadczonych usług 36115 36627 44243

Wykres nr 11: Osoby objęte pomocą usługową w latach 2014-2016.

W gminie Żnin w okresie sprawozdawczym zamieszkiwało 4651 osób w wieku poprodukcyjnym,
co stanowi 19,17% ogółu mieszkańców.
Powyższe dane obrazują, że znaczna liczba osób korzysta z pomocy w formie usług
opiekuńczych  z uwagi na problem starzenia się mieszkańców gminy. Tym samym wzrasta
zapotrzebowanie  na usługi opiekuńcze szczególnie wśród osób samotnie gospodarujących.
Na przestrzeni 3 lat obserwujemy wzrost w liczbie osób korzystających z usług.

2.13. Pomoc materialna dla uczniów.

Zgodnie z uchwałą Nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 roku
realizowane są zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin.
Pomocą objęto 440 uczniów w I półroczu i 406 uczniów w II półroczu 2016 roku. Łącznie wydano
531 decyzji, w tym 32 decyzje negatywne, z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego (29)
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i skreślenie z list uczniów (3). Ogółem wydatkowano kwotę 576.791 zł, w tym 461.432 zł
w ramach dotacji celowej.

Tabela nr 16: Liczba uczniów uprawnionych do pomocy materialnej w 2016 roku z uwagi
na kryterium dochodowe w rodzinie.

Miesięczna kwota
pomocy materialnej

Rok szkolny 2015/2016 –
II semestr

Rok szkolny 2016/2017 – I
semestr

Liczba uczniów Liczba uczniów
141 zł 361 345
177 zł 69 56
236 zł 10 5

Ogółem 440 406

Dane zawarte w tabeli obrazują, że 82% w I półroczu i 85% w II półroczu ogółu uczniów
korzystało z pomocy materialnej w III grupie: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi
powyżej 60-100% kryterium dochodowego.

2.14. Prace społecznie – użyteczne.

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 26 osób
do wykonywania prac społecznie-użytecznych w okresie od 07.03.2016r. do 30.11.2016 r.
bezrobotni wykonywali prace w gminnych jednostkach organizacyjnych i sołectwach, były
to najczęściej prace porządkowe i prace związane z opieką nad osobami starszymi.

2.15. Wolontariat.

Zawarto porozumienia z 21 osobami o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w tym:
- 2 na rzecz świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- 5 na rzecz podopiecznych wymagających pomocy usługowej,
- 1 pomoc w wydawaniu posiłków w stołówce PCK,
- 13 pomoc przy rozładunku żywności otrzymanej w ramach Programu FEAD.

2.16. 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 209 rodzin, w których zamieszkuje łącznie 624 osoby. Praca socjalna
lub poradnictwo podejmowane było praktycznie podczas każdego bezpośredniego kontaktu
pracowników socjalnych  z klientami MOPS. Każdy z pracowników socjalnych miał pod swoją
opieką średnio około  17 środowisk, które wymagały pracy socjalnej. W okresie
sprawozdawczym 131 rodzin, w tym 426 osób w rodzinie znajdujących się w sytuacjach
kryzysowych zostało objętych pracą socjalną prowadzoną przez pracowników socjalnych
w godzinach popołudniowych, 83 rodziny wymagały wyłącznie pracy socjalnej ponieważ,
z uwagi na różnorakie problemy życiowe, kryzysy rodzinne szukało 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
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większej grupy mieszkańców gminy Żnin. Przyczyniają się do tego także działania edukacyjne
podejmowane przez MOPS (np. kampanie, ulotki, plakaty w zakresie przemocy, informacje
na tablicy ogłoszeń MOPS i na stronie internetowej: www.mops-znin.pl). Pracownicy socjalni
w swojej pracy stosują metodę indywidualnego przypadku i metodę pracy grupowej
oraz wykorzystują następujące narzędzia pracy:
- kontrakt socjalny - stanowi umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego 
z klientem MOPS w celu znalezienia najlepszego rozwiązania trudnej sytuacji życiowej klienta.
Zawarto 36 kontraktów socjalnych,
- procedura „Niebieskie Karty” – prowadzana była w 107 rodzinach, w których zaistniało
podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. W 52 rodzinach pracownik socjalny prowadził
grupy robocze, a w 55 rodzinach prowadził monitoring wspólnie z dzielnicowymi KPP.
- projekty socjalne z dalszą kontynuacją w 2017 roku. pod nazwą "POZYTYWNA ZMIANA",
"PRZEMOC W RODZINIE- MOŻNA I NALEŻY JĄ ZATRZYMAĆ !","ZAUWAŻ, ZWRÓĆ UWAGĘ,
PRZEDE WSZYSTKIM CHCIEJ TO PROCENTUJE", "PRZY WIGILIJNYM STOLE",
"AKTYWNA RODZINA”," WYCHODZĘ Z CIENIA –ZACZYNAM ŻYĆ”.
Ogółem realizowano 6 projektów socjalnych, którymi objęto 275 osób z rodzin z problemem
opiekuńczo- wychowawczym, uwikłanych lub zagrożonych przemocą w rodzinie
oraz problemem uzależnień.
Kolejnym działaniem pracowników socjalnych na rzecz społeczności lokalnej jest organizowanie
różnego rodzaju imprez, spotkań mających na celu integrację ze środowiskiem. Tradycją ośrodka
jest:
- zorganizowanie wyjazdu uczestników na Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych,
- współorganizowanie spotkań integracyjnych dla osób starszych, samotnych, dzieci
niepełnosprawnych oraz dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- współpraca z innymi instytucjami w celu rozpowszechniania różnych ofert pomocowych
skierowanych do mieszkańców gminy Żnin.
Pracownicy socjalni poza przyznawaniem pomocy w formie zasiłków i pomocy w naturze
i szeroko prowadzonej pracy socjalnej zajmowali się również dystrybucją pozyskanej odzieży,
sprzętu domowego i mebli.

V. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU UZALEŻNIEŃ ZA ROK 2016.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące działania w ramach realizacji celów
szczegółowych określonych w programie:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych:
- w Punkcie Konsultacyjnym dla osób zagrożonych problemem uzależnień i członków ich rodzin
dyżury pełnił terapeuta ds. uzależnień 4 godziny tygodniowo. Udzielono 340 porad, z których
skorzystało 86 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych
zmieniających nastrój. Ponadto zgłosiło się po pomoc 8 osób – członków rodziny osób
nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo
funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się
51 spotkań grupowych dla osób zachowujących abstynencję, w których uczestniczyło od 8
do 11 osób;
- wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym i członkom ich rodzin udzielała
terapeutka uzależnień 5 godzin tygodniowo. Z indywidualnych porad skorzystały 23 osoby
z problemem uzależnień, zrealizowanych zostało 80 oddziaływań grupowych skierowanych
do osób uzależnionych oraz 99 oddziaływań indywidualnych skierowanych dla osób
współuzależnionych. Ponadto 3 razy prowadzona była terapia rodzinna, 2 osoby zostały
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skierowane na leczenie, udzielono 21 konsultacji oraz 2 porad telefonicznych;
- 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 122 dzieci. Świetlice czynne są 5 dni w tygodniu
przez 4 godziny dziennie. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponoszono
koszty związane z utrzymaniem świetlic i prowadzeniem zajęć;
- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 
31 rozmów motywujących do podjęcia leczenia w wyniku, których 19 osób zadeklarowało chęć
dobrowolnego podjęcie leczenia;
- członek GKRPA uczestniczył w pracach 19 Grup Roboczych pracujących w ramach realizacji
procedury „Niebieskie Karty” w sytuacjach gdy przemoc w rodzinie związana jest 
z nadużywaniem alkoholu .

3. Podnoszenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- finansowano działalność Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. 
W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcia udzielali: terapeutka ds. przemocy, prawnik
i psycholog. W okresie sprawozdawczym:
a) terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 5 godzin tygodniowo. Po pomoc do Punktu
zgłosiły się 74 osoby. Przeprowadzonych zostało 246 oddziaływań terapeutycznych oraz 9 razy
prowadzona była terapia małżeńska;
b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej skorzystały 52 osoby, którym
udzielono 82 porad i zostały sporządzone 54 pisma procesowe. Ponadto prawnik udzielił
110 porad telefonicznych;
c) psycholog udzieliła wsparcia 39 osobom dorosłym i 19 dzieciom, łącznie 104 oddziaływania
terapeutyczne;
- w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej funkcjonuje mieszkanie chronione dla ofiar
przemocy w rodzinie, które znajduje się w Paryżu. Zasady korzystania z mieszkania chronionego
określa regulamin i umowa użyczenia. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczone
były 2 rodziny. Łącznie 7 osób w tym 5 dzieci.

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych:
- pokryto koszt szkolenia dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szkolenie zostało
przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy,
a jego celem było nabycie wiedzy na temat radzenia sobie z problemem narkomanii wśród
młodzieży i zapoznanie z programem wczesnej interwencji „Fred Goes Net”;
- sfinansowano koszty przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dotyczące asertywności
i radzenia sobie z trudnymi emocjami dla uczniów klas II Publicznego Gimnazjum Nr 1

Id: C5C842D7-4290-4AF8-9D42-A927D7809BAF. Uchwalony Strona 23



w Żninie;
- sfinansowano warsztaty profilaktyczne pn.: „Generator tolerancji” dla uczniów klas V i VI
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie;
- sfinansowano widowiska artystyczne o tematyce profilaktyczno – wychowawczej
dla uczniów klas IV - VI Zespołu Publicznych Szkół Nr 1. Udział uczniów w widowisku stanowił
podsumowanie realizowanego szkolnego programu profilaktycznego promującego zdrowy styl
życia i wskazującego na zagrożenia ;
- sfinansowano spektakl profilaktyczny o współczesnym patriotyzmie i tolerancji dla uczniów
klas IV- VI Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie;
- dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddziałem
Bydgoszczy została zrealizowana jedna edycja programu wczesnej interwencji „Fred Goes Net",
w którym uczestniczyło 5 osób;
- dofinansowano realizację projektu socjalnego pn.: "Aktywna rodzina", którym objęte były
dzieci uczestniczące w zajęciach Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej - Filii Nr 2
w Brzyskorzystewku oraz ich rodzice i opiekunowie;
- dofinansowano cykliczną akcję profilaktyczno - edukacyjną w PG Nr 1 w Żninie – „Agresja
i używki to nie dla mnie”. W ramach akcji zorganizowany był konkurs plastyczny, debata
oraz przedstawienie teatralne „Upadły anioł”;
- zakupiono materiały w ramach corocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która
realizowana była w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
- współorganizowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem
Interdyscyplinarnym Festyn „Świadoma Pomoc - Dołącz do Nas";
- współorganizowano obchody „Nocy Świętojańskiej"- dzieci uczęszczające na zajęcia do Świetlic
opiekuńczo - wychowawczych wspólnie z wychowawcami przygotowały dekorację sceny;
- dofinansowano zakup nagród dla uczestników Powiatowego Euro 2016 współorganizowanego
z Klubem Sportowym „Jeziorak" w Żninie;
- dofinansowano zakup nagród dla uczestników turnieju piłki nożnej w ramach kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł";
- dofinansowano zakup pamiątkowych statuetek dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Żnin rywalizujących corocznie o tytuł
najwszechstronniejszego sportowca. Organizatorem prowadzonych przez cały rok zawodów był
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Żninie.

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

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
[1]i 15 ustawy (zakaz reklamy i sprzedaży alkoholu nieletnim) oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
- komisja wydała 59 postanowień w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem
sprzedaży;
- członkowie komisji dokonali 3 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy Żnin,
na które zaproszono 40 sprzedawców – w szkoleniu udział wzięło 13 osób.
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7. Zapewnienie działania GKRPA:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 27 spotkań, w tym
15 spotkań wszystkich członków i 12 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi;
- do Komisji wpłynęło 55 wniosków o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 31osób – 19
z nich zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia;
- uzyskano 7 opinii biegłych dotyczących osób skierowanych na badanie celem określenia
stopnia uzależnienia od alkoholu;
- 6 wniosków skierowano do sądu o przymusowe leczenie odwykowe;
- sfinansowano koszt szkolenia nt.: „Prawne aspekty profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w gminie - prawidłowy zakres programu na rok 2017” dla
2 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- sfinansowano koszt szkolenia „Gmina wspierająca rodzinę”, które ukończył 1 członek Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 1 członek Komisji uczestniczył w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Zarząd
Województwa Kujawsko – Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
oraz HIV i AIDS.
8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej:
- w strukturach organizacyjnych MOPS działa Klub Integracji Społecznej jako instrument
reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie z powodu: bezrobocia,
uzależnień, niepełnosprawności itp. W zajęciach prowadzonych w ramach KIS uczestniczyły
między innymi osoby, które mają problemem z nadmiernym używaniem alkoholu. W 2016 roku
indywidualnym poradnictwem zawodowych objętych zostało 56 osób, z których 11, to osoby
dotknięte problemem alkoholowym. Ponadto przeprowadzono zajęcia w ramach grupowego
poradnictwa zawodowego, w których uczestniczyło 10 osób. Prowadzone było również
poradnictwo prawne dla uczestników zajęć.
Wyżej wymienione działania finansowane były w 2 rozdziałach: „zwalczanie alkoholizmu” 
i „zwalczanie narkomanii”.

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

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

1) Burmistrza Żnina,
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie,
3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Komendy Powiatowej Policji w Żninie,
5) Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żninie,
6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
7) Niepublicznych jednostek ochrony zdrowia działających w Gminie Żnin,
8) Kuratorska Służba Sądowa w Żninie,
9) Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie,
10) Fundacji „Dar Serca”.
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Zespół interdyscyplinarny liczy obecnie 14 osób. Obsługę administracyjną ZI zapewnia Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie poprzez zatrudnienie pracownika na ½ etatu.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie należy:
- integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład
Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
- opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia
przemocy domowej,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności
organizowanie współpracy służb,
- udzielanie pomocy osobom, rodzinom i środowiskom, które mają trudności lub wykazują
potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów,
- podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
W 2016 roku członkowie Zespołu spotkali się 8 razy. Podczas każdego spotkania uczestnicy
Zespołu zapoznali się ze stanem realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w tym 
z indywidualnymi przypadkami. Wspólnie dyskutowano i wypracowano najskuteczniejsze
metody  i schematy postępowania. Ogółem do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
wpłynęły 62 formularze „Niebieska Karta”, które zostały sporządzone:
- 40 przez KPP Żnin,
- 16 przez pracowników MOPS,
- 3 przez członka GKRPA,
- 1 przez pracowników ochrony zdrowia,
- 2 przez pracowników oświaty.
Wszystkie osoby doznające przemocy otrzymały formularz „Niebieska Karta - B”
oraz informację  o instytucjach pomocowych w obszarze przemocy.
Zakończono 53 procedury NK z powodu: ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania
indywidualnego planu pomocy. W okresie sprawozdawczym łącznie pracowały 52 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,
przedstawiciel GKRPA, kuratorzy, psycholodzy i asystenci rodziny.

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

1. Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie:
- 52 rodziny doświadczające przemocy w rodzinie objęto różnymi formami pomocy materialnej
i pracy socjalnej,
- pracownicy socjalni prowadzili 107 procedur „Niebieskie Karty”, które realizowali
w następujący sposób:
- przewodniczyli 52 grupom roboczym, które odbyły 165 posiedzeń,
- prowadzili monitoring w 55 środowiskach średnio raz w miesiącu,
- 27 rodzin objęto pomocą psychologiczną,
- 15 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny lub pomocą w formie usług specjalistycznych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- członek ZI wspólnie z pracownikiem socjalnym na spotkaniu z osobą doznającą przemocy
sporządzili 46 formularzy „Niebieska Karta - C”,
- członkowie ZI na spotkaniu z osobą stosującą przemoc wypełnili 34 formularze „Niebieska
Karta - D”,
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- skierowano do Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą  w Żninie
2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- skierowano do Komendy Powiatowej Policji w Żninie 20 pism informacyjnych o podejrzeniu
stosowania przemocy w rodzinie,
- skierowano do Sądu Rejonowego w Żninie Wydział Rodzinny i Nieletnich 6 wniosków o wgląd
w sytuację dziecka.

2. Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
- GKRPA zgodnie z gminnym programem prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej. Z jego
pomocy skorzystały 102 rodziny,
- 2 matki i 5 dzieci umieszczono w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy w Paryżu,
- 122 dzieciom zapewniono opiekę w godzinach popołudniowych poprzez uczestnictwo
tych dzieci  w zajęciach świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- przeprowadzono działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców poprzez
zorganizowanie w szkołach programów profilaktycznych tj. spektakle i warsztaty profilaktyczne 
dla dzieci i młodzieży,
- przeszkolono 13 sprzedawców napojów alkoholowych,
- złożono 6 wniosków do Sądu Rejonowego o przymusowe leczenie odwykowe.

3. Działania podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Żninie:
- interwencje domowe w związku z przemocą - 40 NK, gdzie pokrzywdzonych było 46 osób
z czego 36 kobiet, 4 mężczyzn i 6 dzieci,
- w ramach procedury „Niebieskie Karty” zostało wszczętych 23 postępowań przygotowawczych
z art. 207 kk. Dzielnicowi KPP przeprowadzają systematycznie monitoring (nie rzadziej niż raz
w miesiącu w konsultacji z pracownikiem socjalnym) celem odwiedzenia środowiska i rozmowy
zarówno z osobami doznającymi jak i stosującymi przemoc - 122 rodziny.
- 5 przedstawicieli KPP w Żninie uczestniczy w pracach grup roboczych.

4. Działania podejmowane przez Prokuraturę i Sąd Rejonowy w Szubinie Ośrodek
Zamiejscowy w Żninie:
Prokurator jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie i systematycznie uczestniczy 
w pracach zespołu. Zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, profilaktycznym 
i kontrolnym realizują kuratorzy wykonując orzeczenia sądowe. W pracach grup roboczych
uczestniczyło 5 kuratorów zawodowych. Ponadto Kierownik służby kuratorskiej w Żninie jest
członkiem ZI.

5. Działania podejmowane przez ochronę zdrowia:
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą 2 pielęgniarki środowiskowe Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Epoka” i "Przychodnia Rodzinna„ w Żninie. W okresie
sprawozdawczym 1 formularz „Niebieska Karta” został sporządzony przez ochronę zdrowia.
Przedstawiciele ochrony zdrowia brali aktywny udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz grup roboczych, współpracując z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny.

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

7. Działania podejmowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne:
W okresie sprawozdawczym 2 formularze „Niebieskie Karty” został sporządzony przez
pracownika oświaty. W obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie występuje 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 publicznych i niepublicznych uczestniczą w pracach grup
roboczych oraz systematycznie współpracują z pracownikami socjalnymi, z wychowawcami
świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz asystentami rodziny.
Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne organizują i prowadzą zajęcia dla uczniów
dotyczące rozwiązywania sytuacji konfliktowych/kryzysowych:
- udzielanie dzieciom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle
niepowodzeń,
- poradnictwo pedagogiczne dla uczniów w zakresie rozwiązywania trudności powstających
na tle konfliktów rodzinnych ,
- wspieranie uczniów mających trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem,
- obserwacja uczniów i wspieranie ich rozwoju społeczno - emocjonalnego poprzez organizację
zajęć, warsztatów profilaktycznych i edukacyjnych, konsultacji indywidualnych i grupowych
oraz prelekcji i rozmów, a także konkursów z tematu przemocy w rodzinie.
W 2016 roku uczniowie korzystali z następujących zajęć edukacyjno – warsztatowych:
„Razem przeciw dopalaczom”, „Rola ojca w rodzinie jako wzorca osobowego dla dorastającego
dziecka”, „ARS, czyli jak dbać o miłość” - organizator Zespłł Szkół Ekonomiczno-Handlowych w
Żninie.

8. Działania podejmowane przez PCPR w Żninie:
Realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, Programu osłonowego
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”, w ramach którego zorganizowano obóz socjoterapeutyczny i brało w nim
udział 40 dzieci również z gminy Żnin.

Działania na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie:
Zrealizowano program oddziaływań dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do programu
skierowane były osoby stosujące przemoc z rodzin gdzie prowadzona jest procedura „Niebieskie
Karty”. Programem objętych było 21 osób ( 19 mężczyzn i 2 kobiety).
Ponadto osoby stosujące przemoc w rodzinie zostały skierowane do uczestnictwa w programie
korekcyjno – edukacyjnym realizowanym przez PCPR w Żninie. Z programu skorzystały 
2 osoby.

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:
Przedstawiciele służb zaangażowanych w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem
przemocy  w rodzinie systematycznie uczestniczą w szkoleniach, a pozyskaną wiedzę potrafią
wykorzystać  w pracy zawodowej, co wpływa na jakość świadczonej pomocy. 7 osób
wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego brało udział w 3-dniowym szkoleniu
zorganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspólnie przeciw
przemocy”. 25 członków grup roboczych tj. policji, oświaty, ochrony zdrowia, sądu i MOPS brali
udział w 3 dniowym szkoleniu celem podniesienia kompetencji służb zaangażowanych
w realizację zadań związanych z przemocą w rodzinie.
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Członek ZI - przedstawiciel MOPS w 2016 roku zdobyła certyfikat Specjalisty
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkolenie „Terapia skoncentrowana na
rozwiązaniach – kurs podstawowy TSR II stopień". Ponadto psycholog zatrudniony w świetlicy
opiekuńczo – wychowawczej ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.

5. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania
informacyjno -edukacyjne.
1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie był współorganizatorem kampanii społecznej:
„Przeciw pijanym kierowcom”, „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
2. MOPS współorganizował festyn „Świadoma pomoc - dołącz do nas” z Oddziałem Rejonowym
Polskiego Czerwonego Krzyża w Żninie,
3. Realizacja projektów socjalnych "POZYTYWNA ZMIANA" i "PRZEMOC W RODZINIE-
MOŻNA I NALEŻY JĄ ZATRZYMAĆ !"
4.Wśród lokalnej społeczności rozpowszechniano materiały edukacyjnych (broszury, ulotki,
plakaty). dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie poprzez systematyczny kontakt pracowników
socjalnych  z sołtysami,
5. 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.
6. Rozpowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie oraz możliwości
jej przeciwdziałania poprzez zamieszczanie artykułów w miesięczniku ŻNINiOK i gość dnia
Radio Żnin.
7. PCPR w Żninie przeprowadził happening „ Dzieci przeciwko przemocy” , którego celem było
zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz brak reakcji
dorosłych wobec aktów krzywdzenia najmłodszych.

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

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

Zrealizowane zadania w zakresie wspierania rodziny:
1. Praca socjalna - w okresie sprawozdawczym pracą socjalną było objętych 209 rodzin, 
w których zamieszkuje łącznie 624 osoby. 83 rodziny wymagały wyłącznie pracy socjalnej 
z uwagi na różnorakie problemy życiowe, kryzysy rodzinne szukało pomocy i wsparcia
instytucji. Każdy z pracowników socjalnych miał pod swoją opieką średnio około 16 środowisk,
które wymagały pracy socjalnej. W okresie sprawozdawczym 131 rodzin znajdujących się
w sytuacjach kryzysowych zostało objętych pracą socjalną prowadzoną przez pracowników
socjalnych w godzinach popołudniowych.
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2. Usługa asystenta rodziny – 57 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych pomocą 5 asystentów rodziny. 3 rodziny były
zobowiązane przez sąd do pracy z asystentem rodziny, a 54 rodziny same wnioskowały o pomoc.
Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wyniósł 31 miesięcy.
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 147 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. Ponadto otrzymywały wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa –61 dzieci. 
W szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, które prowadzą bezpłatną działalność
opiekuńczo-wychowawczą. Dzieci przyjmowane są do świetlicy szkolnej na podstawie karty
zgłoszeń. Ponadto na terenie wiejskim funkcjonują świetlice wiejskie, które w ramach swojej
działalności organizują spotkania i imprezy integracyjne dla całej społeczności wsi.

Programy profilaktyczne i zdrowotne realizowane przez placówki oświatowe:

Nazwa
programu

Opis programu
Placówki
realizujące
program

„Generator
Tolerancji”

Warsztat profilaktyczny wspierający rozwój
społeczno-emocjonalny uczniów.

Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Żninie

„Bezpieczna
szkoła-
Bezpieczny
uczeń”

Ogólnopolski program profilaktyczny
z uzyskanym przez Szkołę Certyfikatu
„Bezpiecznej szkoły”

Zespół Szkół
Specjalnych
w Żninie

„Czyste
powietrze
wokół nas”

Dzieci zdobyły wiedzę na temat szkodliwości
dymu tytoniowego i miejsc, w których mogą być
narażone na jego wdychanie. Program
przygotowany był przez Powiatową Stację
Sanitarno - Epidemiologiczną w Żninie.

Przedszkole
Nr 2, Szkoła
Podstawowa
w Januszkowie 
i w Słębowie

„Spójrz Inaczej”

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

Zespół Publicznych
Szkół Nr 1 w Żninie

"System
wzmacniania
zachowań
pożądanych
i eliminowanie
zachowań
niepożądanych

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

Przedszkole
Miejskie Nr 1
w Żninie
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u dzieci". grupowe '' obrazujące pożądane zachowania.

„Przedszkole ze
smakiem”

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

Przedszkole
Miejskie
Nr 2 w Żninie

„Kubusiowi
przyjaciele
natury”.

Program profilaktyczny promujący zdrowy tryb
życia

Przedszkole
Miejskie
Nr 2 w Żninie

„Przyjaciel
Zippiego”

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

Przedszkole
Miejskie
Nr 2 w Żninie,
Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Żninie,
Przedszkole u Boba,

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

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

Zespół Publicznych
Szkół Nr 1  w Żninie

Program
edukacji
antynikotynowe
j „Nie pal przy
mnie proszę!”

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

Zespół Publicznych
Szkół Nr 1   i Szkoła
Podstawowa
Nr 2 w Żninie,
Szkoła Podstawowa
w Januszkowie
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa 
w Brzyskorzystwi

„Szkolny
program
profilaktyczny”

1) Stałe cykliczne zajęcia indywidualne
z pedagogiem szkolnym.

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

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

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

Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Żninie
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Program
profilaktyczny
„Trzymaj
formę”

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

Zespół Publicznych
Szkół Nr 1, Szkoła
Podstawowa
w Januszkowie
i Słębowie

Program
„Akademia
Bezpiecznego
Puchatka”

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

Zespół Publicznych
Szkół Nr 1 w Żninie

"Zachowaj
trzeźwy umysł„

Program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” jest przeznaczony zarówno dla rodziców
jak i całej społeczności uczniowskiej. Odbywa się
od maja  do listopada każdego roku szkolnego.
Działania prowadzone są w formie pogadanek,
organizowania konkursów plastycznych jak
również wykonywania gazetek ściennych
i redagowania gazetki szkolnej. Zachęca dzieci
do zdrowego odżywiania, uprawiania sportu,
gimnastykowania umysłu, czytania książek  
i wysypiania się.

Szkoła Podstawowa
Nr 2 i Publiczne
Gimnazjum Nr 1
w Żninie, Szkoła
Podstawowa
w Januszkowie
i Słębowie

„Znajdź
właściwe
rozwiązanie”

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

Zespół Publicznych
Szkół Nr 1 w Żninie

„Szkoła w
Ruchu”

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

Szkoła Podstawowa
w Januszkowie

„Stop Agresji w
szkole”

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

Szkoła Podstawowa
w Januszkowie

Programy
szkolne
profilaktyczne
i zdrowotne

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

Zespół Publicznych
Szkół Nr 1 w Żninie

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Gorzycach
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Programy realizowane przez placówki oświatowe z innymi instytucjami w zakresie
działań wspierających rodzinę:

Komenda Powiatowej Policji w Żninie

Organizowanie spotkań w grupach klasowych i indywidualnie  
na temat:
-bezpieczeństwa na drodze,
-bezpieczeństwa podczas wakacji letnich i ferii zimowych,
-przyjazna i bezpieczna szkoła,
-cyberprzemoc,
-odpowiedzialność karna nieletnich,
-bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania oraz różnych miejscach
publicznych,
-zachowania bezpieczne w przypadku ataku agresywnego psa.
Ponadto w okresie wiosenno-letnim prowadzona jest przez KPP
profilaktyka społeczna w ramach festynów, pokazów, pikników
realizowane są programy „ Oznakuj swój rower", „Poznaj
swojego dzielnicowego”.

Przedszkolaki   oraz
uczniowie szkół
każdego szczebla
od 3 do 18 lat.
Społeczność lokalna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej i konkurs plastyczny
nt. „Młodzież zapobiega pożarom.”

Przedszkola, szkoły
podstawowe,
gimnazjalne   i
ponadgimnazjalne na
terenie Gminy Żnin

Pogadanki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach
z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy
medycznej.

Placówki ochrony zdrowia

Comiesięczna fluoryzacja, którą objęci są uczniowie klas I-VI. Szkoła Podstawowa  
w JanuszkowiePogadanki nt. utrzymywania higieny i czystości.

Realizacja programu edukacyjnego „Od dziewczynki do kobiety”. Publiczne Gimnazjum 
Nr 1 w Żninie

Realizacja programu edukacyjnego „Trzymaj formę”.

Wizyta dzieci u dentysty - rozmowa o poprawnym myciu zębów.
Przedszkole Miejskie  
Nr 2 w Żninie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Konferencja nt. „Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży”
Urząd Miejski
w Żninie

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

wszystkie placówki
oświatowe
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Wnioskowanie w porozumieniu z rodzicami dziecka
o przeprowadzenie badań specjalistycznych i wydawanie opinii
lub orzeczenia. Zajęcia grupowe wspierające rozwój społeczno-
emocjonalny dzieci odroczonych od spełnienia obowiązku
szkolnego „Twórczy relaks”, warsztaty profilaktyczne:
„Zaburzenia odżywiania”, „Sponsoring”, „Tatuaże- jako
zachowania ryzykowne”, „Handel Ludźmi”, „ Samouszkodzenia
i zachowania autoagresywne”,

wszystkie placówki
oświatowe

Warsztaty profilaktyczne nt. „Samobójstwa dzieci i młodzieży”.
szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalne

Warsztaty podnoszące i doskonalące kompetencje wychowawcze
rodziców i wychowawców „Szkoła dla Rodziców”
oraz psychoedukacje dla rodziców dot. skutecznych metod
wychowawczych, rozwiązywania problemów i konfliktów
z dziećmi. Zorganizowanie grupy wsparcia dla pedagogów
i psychologów szkolnych mającej na celu zwiększenie wiedzy
i umiejętności nt. problemów wychowawczych dzieci  i
młodzieży oraz różnych problemów rozwojowych.

wszystkie placówki
oświatowe

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci
i ich rodzin.

Zespół
Interdyscyplinarny  
w Żninie

Oddział Rejonowy PCK w Żninie

Akcja „Gorączka złota”, która polegała na zebraniu jak
największej ilości groszy o nominałach 1, 2, 5, w celu
przekazania ich na organizację wypoczynku letniego dla dzieci
z ubogich rodzin.

Przedszkole
Miejskie Nr 1, Nr 2
i U Boba w Żninie,
Zespół Publicznych
Szkół Nr 1 w Żninie,
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa  
w Brzyskorzystwi

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

Zespół Publicznych
Szkół Nr 1 w Żninie

Zbiórka żywności dla najuboższych rodzin pozostających pod
opieką PCK.

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

MOPS Żnin

Wyprawka dla żaka - przeprowadzono kolejną ogólnopolską
zbiórkę publiczną Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach akcji

Niepubliczna SP
w Brzyskorzystwi
i Gorzycach
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„Godne dzieciństwo" pod hasłem „Wyprawka dla Żaka”. Była
to zbiórka pieniężna realizowana we współpracy w siecią
sklepów TESCO, do której włączyli się członkowie Grupy SIM
PCK w Żninie.

SP w Januszkowie,
ZPS Nr 1 w Żninie, SP
Nr 2 w Żninie,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

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

wszystkie placówki
oświatowe publiczne
i niepubliczne

5. Inne instytucje wspierające rodzinę w Gminie Żnin

Podczas ferii zimowych zorganizowano następujące imprezy
przeznaczone dla dzieci: „Kaczka Cudaczka”, „Zimowy żart",
„Królowa Śniegu”, „Koziołek Niematołek” oraz zajęcia taneczne
i zajęcia dla dzieci ze sztuki pałuckiej. W okresie wiosennym
i letnim zorganizowano połączony festyn integracyjny „Dzień
dziecka i Świadoma pomoc-dołącz do nas” oraz przedstawienie 
„Trzy świnki” i „ Piękna i Bestia”, oraz „ Noc Świętojańska”
oraz warsztaty w ramach Letniego Ogrodu Sztuki i warsztaty
w Pałuckiej Pracowni Rzeźby ŻDK.
W okresie jesienno –zimowym zorganizowano teatr dla dzieci;
„Nie ma jak w domu:, „ Muzykanci z Bremy”, „ O Bałwanku ,
który miał gorące serca”, „ Śpiąca Królewna” oraz spotkanie
z Mikołajem. Ponadto prowadzone są bezpłatne zajęcia
w następujących sekcjach: „Pałucka Pracownia Rzeźby”, „Sztuka
składania papieru- orgiami i nie tylko”, „Taniec współczesny”,
„Studio piosenki”, pracownia modelarska oraz orkiestra dęta.

Żniński Dom Kultury
w Żninie

Organizacja różnorakich imprez, które to propagują
czytelnictwo i ułatwiają dostęp do kultury i nauki.
Zorganizowano 160 imprez upowszechniających czytelnictwo,
w których udział wzięło 5685 osób w tym dla dzieci 113 imprez.
Były to cykliczne spotkania: „Bajarka opowiada” i „Akademia
Maluszka”; zabawy okolicznościowe: Światowy Dzień
Pluszowego Misia, Urodziny Kubusia Puchatka, Światowy Dzień
Kota, Dzień Dziecka, Mikołajki itp. Organizowano czas wolny
w ferie zimowe i letnie. Dzieci codziennie mogą przebywać
w oddziale dla dzieci MiPBP w Żninie – odrabiać lekcje, czytać
książki i gazety, korzystać nieodpłatnie z Internetu, grać w gry.
Organizowane są też dla nich konkursy, zajęcia plastyczne,

Miejska   i Powiatowa
Biblioteka Publiczna  
w Żninie
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quizy, zabawy literackie. Celem tego rodzaju działań jest
efektywne i przyjemne zagospodarowanie czasu wolnego,
edukacja, wszechstronny rozwój, obcowanie z kulturą,
rozbudzanie empatii, dobra zabawa. Organizowano między
innymi następujące imprez : Czytam sobie i jest super,
FunEnglish w Bibliotece, Spotkania autorskie, Światowy Dzień
Głośnego Czytania itp.

Realizacja projektu pn. „ Rodzina w Centrum, którego celem
jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin
naturalnych i zastępczych.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Żninie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żninie wspólnie z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu UM była
organizatorem półkolonii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Półkolonie trwały
trzy tygodnie w m-cu lipcu i korzystało z nich 593 dzieci.

Wskaźniki osiągnięcia zamierzonych celów w 2016 roku:
- 57 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
zostały objęte wsparciem asystenta rodziny;
- 244 rodziny korzystały z porad i konsultacji specjalistów;
- 147 dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych korzystało z gminnych placówek wsparcia dziennego - świetlice opiekuńczo-
wychowawcze;
- około 500 osób uczestniczyło w spotkaniach i warsztatach organizowanych dla rodziców;
- 6 rodziny, które osiągnęły poprawę w funkcjonowaniu, zakończyły pozytywnie współpracę 
z asystentem rodziny.

VIII. ŻNIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Rada Miejska w Żninie uchwałą Nr XIII/139/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku wprowadziła
na terenie gminy Żnin Gminnego programu dla Rodzin 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
250 rodzinom 1337 kart uprawniających do korzystania z ulg w ramach „Żnińskiej Karty Dużej
Rodziny".
Rodziny korzystały z następujących ulg:
1) 50% ulga z bazy Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie w zakresie:
- siłownia, zakup 7 karnetów w ilości 148 godzinnych wejść,
- sauna, zakup jednego wejścia dla dwóch osób,
- lodowisko, wypożyczenie 32 par łyżew;
2) półkolonie, korzystało 147 dzieci;
3) 50% ulga w opłatach za segregowane odpady komunalne na trzecie i kolejne dziecko,
korzystało 145 dzieci.
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IX. WNIOSKI

Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, że wśród powodów przyznawania świadczeń
z pomocy społecznej w latach 2014 – 2016 dominują: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała
lub ciężka choroba lub niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych. Widoczny jest spadek osób i rodzin korzystających z pomocy z powodu
bezrobocia. Istotnym czynnikiem sprzyjającym spadkowi liczby osób korzystających z pomocy
było rozszerzenie wachlarza działań pracowników socjalnych. Ponadto widać również spadek
liczby rodzin i osób, którym tutejszy Ośrodek przyznał świadczenia w formie pieniężnej
i niepieniężnej a także wahania w liczbie osób i rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia.
Wynika to ze świadomości mieszkańców gminy o możliwości korzystania z oferty pomocowej
instytucji czyli MOPS w sytuacjach kryzysowych, w których samodzielnie nie są w stanie
rozwiązać swoich problemów. Takie osoby i rodziny wymagają pomocy wyłącznie w formie
pracy socjalnej lub pomocy w ramach wsparcia terapeutycznego lub udzielanych porad. Pracą
socjalną w 2016 roku objętych było 209 rodzin, z czego 131 rodzin wymaga prowadzenia
popołudniowej pracy socjalnej. Obserwujemy również wzrost liczby rodzin objętych pomocą
z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wymaga to szczególnego
zainteresowania ze strony służb odpowiedzialnych za realizację zadań w tym zakresie gdyż
pozostawienie tego problemu bez działań wspierających rodzinę skutkować będzie napływem
nowych klientów pomocy społecznej. Aktualnie w zainteresowaniu pracowników socjalnych
pozostają 212 rodzin z występującym problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych co stanowi 48 % ogółu rodzin wychowujących dzieci a korzystających z pomocy
tutejszego Ośrodka. Ponadto należy zauważy , że 34 dzieci z 19 rodzin w 2016 roku przebywało
w pieczy zastępczej. Głównym wsparciem dla tych rodzin ze strony MOPS jest pomoc
asystenta rodziny. Dzięki wsparciu rodziny biologicznej przez asystenta rodziny istnieje
możliwość zahamowania lub obniżenia wydatków związanych z umieszczaniem dzieci w pieczy
zastępczej w kolejnych latach. 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. Jednakże nie przewiduje się
znacznego wzrostu umieszczeń w DPS, gdyż działający w strukturach MOPS Dział Usług
Opiekuńczych w ramach organizacji pracy jest wstanie zapewnić właściwą opiekę w środowisku
lokalnym. 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 robót i prac interwencyjnych. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żninie reprezentują wysoki poziom wiedzy i zaangażowania. Posiadają umiejętności dobrego
radzenia sobie w sytuacjach o różnych skalach trudności. Charakteryzują się kreatywnością,
innowacyjnością i odpornością na stres. Ponadto corocznie wzrosła liczba zadań do realizacji.
Średnia wynagrodzeń przedstawia się następująco: kadra kierownicza - 4.952 zł, pracownicy
socjalni, asystenci rodziny i pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.011 zł
oraz pracownicy obsługi - 2.211 zł. Niski poziom wynagrodzeń może przyczynić się do spadku
motywacji do pracy i obniżenia satysfakcji zawodowej, jak również utraty poczucia stabilizacji
życiowej. Konieczne jest ujęcie w planach finansowych na rok 2018 podwyżek wynagrodzeń
dla pracowników tutejszego Ośrodka.
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IX. SPIS TABEL I WYKRESÓW
Spis tabel:

1. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2014 -2016 - 4

2. Liczba rodzin z powodów ubiegania się o pomoc w latach 2014 – 2016 - 5
3. Struktura i dynamika wydatków na świadczenia MOPS Żnin w latach 2015 –

2016
- 6

4. Formy pomocy w ramach zadań zleconych gminie w 2016 roku - 7

5. Dynamika wydatków na zadania zlecone gminie w latach 2015 – 2016 - 10
6. Wydatki na zadania własne gminy łącznie z pozyskanymi dotacjami - 10
7. Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS w latach 2014-2016 - 11
8. Odpłatność gminy uzależniona od czasu pobytu dziecka w pieczy zastępczej

w 2016 r. - 12
9. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2016 r. - 13
10. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w latach 2014-2016 - 14
11. Stosunek procentowy rodzin z problemami opiekuńczo–wychowawczymi

do ogółu rodzin wychowujących dzieci korzystających z pomocy w latach
2014 – 2016 - 14

12. Powody przyznawania zasiłku celowego - 16
13. Powody przyznania zasiłków okresowych - 16
14. Struktura i dynamika wydatków na dodatki mieszkaniowe w latach 2015-2016 - 17
15. Liczba osób i świadczeń usług opiekuńczych 2014 – 2016 - 20
16. Liczba uczniów uprawnionych do pomocy materialnej w 2016 roku z uwagi

na kryterium dochodowe w rodzinie.
- 21

Spis wykresów:
1. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2014-2016 - 4

2. Wydatkowanie środków w latach 2015-2016 na zadania zlecone - 7
3. Procentowy udział w poszczególnych zadaniach zleconych gminie w 2016 r. - 9
4. Wydatkowanie środków w latach 2014-2016 na zadania własne - 10
5. Wydatkowanie środków w latach 2014-2016 za pobyt w DPS - 12
6. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2016 r. - 13
7. Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi korzystające z pomocy

społecznej w latach 2014 – 2016 - 15
8. Wydatkowane środki na zasiłki i pomoc w naturze w 2016 r. - 17
9. Liczba osób korzystających z zasiłku stałego w latach 2014-2016 - 18
10. Liczba osób w tym dzieci korzystających z pomocy w formie posiłku w latach

2014- 2016
- 19

11. Osoby objęte pomocą usługową w latach 2014-2016 - 20
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UZASADNIENIE

Zadania z zakresu pomocy społecznej zobowiązana jest realizować gmina. Uchwałą
Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2010 r. 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
2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015
roku. Ponadto Ośrodek realizuje następujące programy: Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021 przyjęty
Uchwałą Nr XIII/137/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 roku, Gminny
Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 przyjęty Uchwałą Nr XIII/136/2015 z dnia 25
listopada 2015 roku oraz Gminny Program dla Rodzin Wielodzietnych - „Żnińska Karta Dużej
Rodziny" przyjęty Uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015
roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie reprezentowany jest przez Dyrektora, który
na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jest
zobowiązany do składania Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działalności.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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