
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI  

GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SADLINKACH ZA 2012 ROK  

 
Każda osoba, rodzina nie będąca w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów 

ma prawo zwrócić sie z prośbą o pomoc do jednostki pomocy społecznej. Pomoc społeczna 
służy wszystkim osobom, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Wszelka 
pomoc instytucjonalna udzielana jest w myśl zasady, według której w pierwszej kolejności 
wykorzystywane powinny być zasoby i możliwości własne osoby odbierającej pomoc. 
Instytucja pomocy społecznej świadczy tzw. usługi bezpośrednie, przeznaczone dla 
konkretnych jednostek. Poprzedzone jest to procesem rozpoznawania potrzeb, 
zdiagnozowaniem sytuacji potrzebujących osób i opracowaniem adekwatnego i optymalnego 
planu pomocy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach jest jednostką organizacyjną 
Gminy Sadlinki realizującą zadania własne oraz zadania zlecone Gminie z zakresu 
administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej. Do jego głównych celów 
należy wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. 

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach określa statut, ustawy 
oraz akty wykonawcze do ustaw. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające 
między innymi z ustaw z dnia:  
− 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182),  

− 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),  

− 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" (Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.),  

− 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  
z późn. zm.),  

− 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U.  
z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),  

− 29 stycznia 2004 r. o prawie zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.),  

− 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585 z późn. zm.),  

− 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 
1493 z późn. zm.),  

− 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122 poz. 1143  
z późn.zm.),  

− 21 marca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734  
z późn.zm.),  

− 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992  
z późn. zm.), 

− 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1228 z późn. zm), 
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− 15 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r. poz. 
135 z późn. zm). 

oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.  
Funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników pełni w Ośrodku 

Kierownik. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, do jego obowiązków należy także 
zwykły zarząd w zakresie mienia i gospodarki finansowej. Kierownik Ośrodka posiada 
imienne upoważnienie do rozstrzygania w imieniu Wójta Gminy Sadlinki indywidualnych 
spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, ustalania prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej, oraz organizacji pieczy zastępczej. 
 Struktura organizacyjna Ośrodka odzwierciedla merytoryczną specjalizację 
poszczególnych komórek, wynikającą z rodzaju wykonywanych zadań.  

W roku 2012 zadania GOPS wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach 10 etatów 
(w tym jedna osoba zatrudniona na zastępstwo).  
 Dominującą cechą pracowników GOPS, jako zespołu pracowniczego jest wysoki 
poziom wykształcenia i kwalifikacji merytorycznych.  Pracownicy wszystkich komórek stale 
podnoszą swoje kompetencje zawodowe, zapewniając tym samym podwyższanie poziomu 
profesjonalnej obsługi klientów oraz realizacji powierzonych zadań. 

Pomoc społeczna 
Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich 

udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz akty wykonawcze do tej 
ustawy.  
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu (art. 7):  
− ubóstwa;  
− sieroctwa;  

− bezdomności;  
− bezrobocia; 

− niepełnosprawności;  
− długotrwałej lub ciężkiej choroby;  
− przemocy w rodzinie;  

− potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  
− potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

− bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

− trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą;  

− trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  
− alkoholizmu lub narkomanii;  

− zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;  
− klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się  
w trudnej sytuacji życiowej związanej z w/w przesłankami i jednocześnie spełniają kryterium 
dochodowe. 
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Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem wyniku badań 
progu interwencji socjalnej. Ostatnia weryfikacja kryteriów dochodowych nastąpiła z dniem  
1 października 2012 roku - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823).  

Do 30.09.2012 r. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosiło 477 
zł, natomiast od 01.10.2012 r. - 542 zł. Do 30.09.2012 r. kryterium dochodowe na jedną osobę 
w rodzinie wynosiło 351 zł, natomiast od 01.10.2012 r. - 456 zł. 

Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej,  
a podstawą przyznania pomocy - niezależnie od formy - jest przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego i wydanie na tej podstawie stosownej decyzji. Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712) dokładnie określa min. sposób przeprowadzania 
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji 
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. W § 7 ust. 1 wymieniono 20 różnych 
dokumentów na podstawie, których należy ustalać sytuację osobistą, rodzinną i dochodową 
osób korzystających z pomocy. Formą pomocy, która nie wymaga przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego jest bilet kredytowany oraz praca socjalna. 

Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie 
pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do 
Ośrodka. Jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede 
wszystkim na dotarciu do klienta i uświadomieniu, że pracownik socjalny chce i może mu 
pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. 

Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej 
zdolności samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca 
jednostkom, grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia. Jej 
ostatecznym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom kierowania własnym 
postępowaniem oraz zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla 
realizacji egzystencji godnej człowieka. 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W kontrakcie 
socjalnym opracowuje się ocenę sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje cele, które ma 
osiągnąć osoba lub rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. 

Prowadzenie pracy socjalnej jest bardzo trudne, ze względu na roszczeniowość  
a niekiedy nawet agresję klientów pomocy społecznej. Większość z nich zgłasza się do GOPS 
jedynie po zasiłek i nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w celu znalezienia 
rozwiązania trudnej sytuacji bytowej. W roku 2012 jedynie pracą socjalną objęte było 30 
rodzin. 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach w ramach pracy socjalnej 
dotyczącej rodziny korzystającej z pomocy działał w zakresie: 
1) Współpracy z organizacjami:  

− współpraca z opiekunem prawnym,  
− opiniowanie wniosków o pomoc materialną lub rzeczową do organizacji 

charytatywnych.  
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2) Kontaktu z instytucjami:  

− współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi,  
− współpraca z policją,  
− reprezentowanie interesów podopiecznego w innych instytucjach.  

3) Funkcjonowania rodziny:  
− rozładowanie konfliktów rodzinnych,  

− kontakt z rodziną zewnętrzną,  
− prowadzenie „Niebieskich Kart”,  
− współpraca z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.  

4) Alimenty:  
− przygotowywanie wniosków o alimenty,  
− negocjacja alimentów dobrowolnych.  

5) Świadczenia ZUS i pokrewne:  
− przygotowywanie wniosków i odwołań w sprawie przyznania renty lub emerytury,  

− pomoc w wnioskowaniu o ustalenie lub zmianę stopnia niepełnosprawności  
6) Praca:  

− propagowanie informacji o bezpłatnych kursach zawodowych, 

− mobilizacja klientów do poszukiwania pracy,  
− informowanie klientów o aktualnych ofertach pracy dostępnych na stronie PUP 

Kwidzyn oraz innych serwisów pośrednictwa pracy 
7) Oświata i opieka medyczna:  

− współpraca ze szkołą,  
− współpraca z pedagogiem szkolnym,  

− współpraca ze służbami medycznymi.  
W pracy socjalnej kierowano się ideą, iż w każdym człowieku tkwi jego wewnętrzny 

kapitał, którym jest zasób wiedzy, umiejętności, zdrowie, energia, adaptacja do zmian. Praca 
ta polega na udzieleniu wsparcia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, przekonania, 
że posiadają wewnętrzną siłę, która pozwoli im wywrzeć wpływ na swoje życie.  
 
Tabela 1. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 
 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin, 

którym przyznano 
decyzją świadczenia 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych  
i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, 
liczbę oraz źródło finansowania) 

 
328 

 
189 

 
666 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez 
względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

0 0 0 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez 
względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

328 189 666 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem X 63 191 
W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej X 30 73 
 
Żródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS 03 za 2012 r. 
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W 2012 roku objęliśmy różnorodną pomocą 219 rodzin (739 osób w tych rodzinach). 
W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku liczba klientów korzystających z pomocy ośrodka 
zwiększyła się o 4 rodziny. Największą grupę stanowiły osoby samotne, których było 54. 
Rodzin dwu- cztero- i pięcioosobowych odnotowano po 36. Rodzin trzyosobowych było 28, 
sześcioosobowych i większych było 29. Rodzin wielodzietnych, którym udzielono pomocy 
było 49 (z trojgiem i więcej dzieci), natomiast niepełnych 18.  

W roku 2012 GOPS objął finansową pomocą społeczną 189 rodzin (łącznie 666 osób 
w tych rodzinach). W stosunku do ogółu mieszkańców gminy (stan na 31.12.2012 r.) 
świadczeniobiorcy GOPS stanowią 11,37 % mieszkańców gminy Sadlinki. Powyższe dane 
obrazuje wykres nr 1. 

 
Wykres 1. Stosunek liczby osób korzystających z pomocy społecznej w roku 2012  
                   w stosunku do pozostałych mieszkańców gminy Sadlinki 

87,55%

12,45%

pozostali mieszkańcy gminy

osoby korzystające z pomocy społecznej        

 
Charakterystyka rodzin korzystających z pomocy społecznej: 

 
Wykres 2. Rodziny ogółem 
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Wykres 3. Rodziny z dziećmi 
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Wykres 4. Rodziny niepełne 
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Z przedstawionych danych wynika, że w dalszym ciągu w najtrudniejszej sytuacji 
socjalno – bytowej pozostają na terenie gminy rodziny z dziećmi w tym rodziny niepełne oraz 
osoby starsze i samotne. Taka struktura klientów Ośrodka Pomocy Społecznej odzwierciedla 
potrzebę zwiększenia dotychczasowego poziomu nakładów ponoszonych przez gminę na 
wsparcie finansowe mieszkańców, gdyż ich sytuacja ekonomiczna w najbliższym czasie nie 
ulegnie poprawie ze względu na ograniczone możliwości pozyskania dodatkowych dochodów 
własnych i duże koszty utrzymania. 

W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił wzrost ilości rodzin wymagających pomocy  
(w 2011 roku takich rodzin było 185 - ilość osób w rodzinach 668). 
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Tabela 2. Liczbę osób i rodzin objętych pomocą społeczną przedstawia poniższa tabela: 
 

 
Rok 

Liczba osób objętych 
pomocą 

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

 
2010 

 
334 

 
191 

 
670 

 

 
2011 

 

 
335 

 
185 

 
668 

 

 
2012 

 

 
328 

 
189 

 
666 

 

Powyższe dane wskazują, że liczba rodzin objęta pomocą społeczną na przestrzeni  
3 lat wahała się w przedziale 185-191. W 2012 roku 6 świadczeniobiorców ośrodka zmarło. 
Rozkład problemowy ubiegania się o świadczenia obrazuje poniższy wykres: 
 
Wykres 4. Rozkład problemowy ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej 
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Głównym powodem ubiegania się o pomoc na przestrzeni 3 lat jest ubóstwo. 
Należy zauważyć, że spośród powodów udzielania pomocy w 2012 r. zmniejszył się: 
− alkoholizm (w roku 2011 - 20 rodzin, w 2012 - 13 rodzin), 
− niepełnosprawność i długotrwała choroba (w roku 2011 - 70 rodzin, w 2012 r. - 66 

rodzin). 
Zwiększyło się natomiast: 
− bezrobocie (w roku 2011 - 112 rodzin, w 2012 r. - 126) 

− bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego (w roku 2011 - 75 rodzin, w 2012 r. 78 rodzin) 

− trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (w roku 2011 - 0 
rodzin, w 2012 r. 3 rodziny) 
  Ogółem podjęto 625 decyzji w sprawach pomocy społecznej w tym 12 decyzji 

odmawiających przyznania pomocy. Głównym powodem odmowy było przekroczenie 
kryterium dochodowego. 

Wśród zadań własnych gminy istotną formą pomocy był zasiłek stały. W/w 
świadczenie pieniężne przeznaczone jest dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 
społecznej. Wysokość świadczenia ustalona jest w wysokości różnicy pomiędzy kryterium 
dochodowym a posiadanym dochodem nie więcej jednak niż 529,00 zł. Za osoby, mające 
ustalone prawo do zasiłku stałego i nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia 
zdrowotnego, Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
  Świadczenia z zakresu pomocy społecznej charakteryzują się znacznie większą 
różnorodnością. Obejmują one również zasiłki okresowe, posiłki, ubranie, schronienie, 
sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe.  

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 
z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości 
50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby lub osoby w rodzinie. 
Przyznanie pozostałych form świadczeń i ich wysokości uzależnione jest od indywidualnych 
potrzeb i zasobów rodziny.  

Wysokość wydatków na zadania własne gminy oraz liczbę osób  
i rodzin korzystających z określonej formy pomocy społecznej przedstawiono w tabeli nr 3.    

 
Tabela 3. Udzielone świadczenia z zadań własnych gminy realizowane przez Gminny  
                Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach w 2012 roku. 
 

Lp Forma pomocy 

 
Liczba osób, 

którym przyznano 
świadczenia 

 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń w zł 

1 Schronienie 3 524 10.631  

2 Zasiłki celowe i w naturze w tym: 
- Zasiłki celowe specjalne 

112 
4 

--- 
8 

59.781  
 2.953  
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3 Wieloletni program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” 
w tym: 
Posiłek 

 
           223 

 
180 

 
      26506 

 
26474 

 
    107.440 

 
99.678 

 Świadczenie rzeczowe 
Zasiłek celowy 

39 
 4 

31 
1 

       7.405 
          357 

4 Zasiłek okresowy 45 165 46.977  

5 Zasiłek stały 32 317      103.149  

6 Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne od zasiłków stałych 

26 278          9.025  

 Razem 398 ---      332.194  
7 Usługi opiekuńcze  1 307          2.406  

8 Opłata za pobyt w Domu Pomocy 
Społecznej 

6 55 95.348 

 Ogółem  405 --- 429.948  
 
 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie jednego 
gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie jest w stanie go 
sobie zapewnić.  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu 
wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2006 r. Nr 25, poz. 186  
z późn. zm.) realizowane były działania dotyczące w szczególności:  
1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:  
a) dzieciom do 7 roku życia;  
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;  
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym 
wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

W ramach realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” osoby 
uprawnione otrzymują: gorący posiłek, pomoc w formie zakupu artykułów żywnościowych 
lub świadczenie pieniężne na zakup posiłku. W roku 2012 r. pomocą w ramach Programu 
objętych zostało 217 beneficjentów. Dożywianiem objęto 180 uczniów w przedszkolu, dwóch 
szkołach podstawowych, dwóch gimnazjach funkcjonujących na terenie naszej gminy oraz w  
9 placówkach z poza terenu Gminy Sadlinki. 
 
Tabela 4. Liczba dzieci korzystających z posiłków z podziałem na placówki w 2012 roku. 
 

Nazwa szkoły-placówki dożywiającej Liczba 
świadczeniobiorców 

Średni koszt 
posiłku 

Zespół Szkół w Sadlinkach 76 3,50 zł 
Zespół Szkół w Nebrowie Wielkim 75 3,50 zł 
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Przedszkole Publiczne w Sadlinkach  11 3,50 zł 
Szkoła Podstawowa w Korzeniewie 2 2,30 zł 
Przedszkole w Korzeniewie 2 3,60 zł 
Szkoła Muzyczna w Kwidzynie 2 8,00 zł 
Szkoła Podstawowa Nr. 5 w Kwidzynie 1 6,20 zł 
SOSz-W w Kwidzynie (internat) 4 8,80 zł 
SOSz-W w Kwidzynie 3 6,20 zł 
Gimnazjum w Nowym Dworze Kwidzyńskim 1 7,20 zł 
SOSz-W w Barcicach  1 8,50 zł 
Gimnazjum w Malborku 1 5,50 zł 
Zespół Szkół w Gardei 1 2,00 zł 
RAZEM 180 5,29 zł 
 

Pomoc w formie artykułów żywnościowych otrzymało21 rodzin. Najczęściej były to 
osoby samotne, w podeszłym wieku i niepełnosprawne. Jedna rodzina otrzymała świadczenie 
pieniężne na zakup żywności.  

Koszt realizacji programu wyniósł 107.440 zł w tym: 32.440 zł z środków własnych 
oraz 75.000 zł. z dotacji celowej budżetu państwa.  

Na posiłki dla uczniów wydatkowano 99.678 zł. Na zakup artykułów żywnościowych 
- 7.405 zł. Wysokość świadczenia pieniężnego wyniosła 357 zł. 

 
Podstawową formą pomocy dla osób starszych są usługi opiekuńcze wykonywane  

w domu klienta umożliwiające pobyt osoby starszej we własnym środowisku.  
Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób samotnych, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a także dla osób pozostających w rodzinie 
jeżeli rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić.  

Usługi te obejmują pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego (np. zakupy, 
sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych), zabiegi higieniczne, organizowanie kontaktów  
z otoczeniem.  

Zakres usług ustalany jest indywidualnie dla każdego podopiecznego, zgodnie z jego 
stanem zdrowia.  

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez opiekunki firmy „Pomocna dłoń” objęta 
została 1 osoba samotna. W roku 2012 wyświadczono 307 godzin usług.  Koszt jednej 
godziny usług wynosił 9,00 zł.  

Można zauważyć znaczny spadek liczy osób korzystających z tej formy pomocy. 
Spowodowane jest to znacznym wzrostem pobierania przez rodziny świadczenia 
pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które 
uprawnia do jego pobierania, jeżeli osoba opiekująca się nie podejmuje lub rezygnuje  
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 
się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej  
i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.   
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Schronienie to świadczenie pomocy społecznej kierowane do osoby bezdomnej. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek zapewnienia osobom 
bezdomnym schronienia, posiłku i ubrania.  

Schronienia udziela się w noclegowniach, domach dla bezdomnych oraz innych 
placówkach o podobnym przeznaczeniu. Tutejszy ośrodek ma zawartą umowę na świadczenie 
całodobowego, czasowego schronienia osobom bezdomnym ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie. Daje to Gminie Sadlinki 
możliwość kierowania do placówek prowadzonych przez stowarzyszenie 5 osób bezdomnych. 

W roku 2012 pomocy w formie schronienia zarówno w placówkach „AGAPE” jak  
i innych na terenie całego kraju udzielono 5 osobom bezdomnym.  

 
Dodatki Mieszkaniowe 

Zapewnienie wsparcia materialnego w formie dodatków mieszkaniowych 
najuboższym mieszkańcom gminy to kolejne z działań podejmowanych przez samorząd. 
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, które wspiera funkcję ekonomiczną 
rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal na warunkach określonych  
w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Do czynników, mających decydujący wpływ na 
przyznanie dodatku i określenie jego wysokości, należy zaliczyć: 

− wysokość najniższej emerytury, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, której 175% (dla 
gospodarstw 1-osobowych) i 125% (dla gospodarstw wieloosobowych) stanowi generalne 
kryterium dochodowe dla potrzeb przyznania dodatku. W roku 2012 wysokość najniższej 
emerytury wynosiła do dnia 29.02.2012 r. – 728,18 zł, a od 1.03.2012 – 799,18 zł brutto 

− wysokość dochodów, uzyskiwanych przez członków gospodarstwa domowego w okresie 
3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Dochody te kształtują średni miesięczny 
dochód na 1 osobę, który określa, jaki należy przyjąć procent dochodów dla potrzeb 
obliczenia dodatku mieszkaniowego, 

− liczbę członków gospodarstwa domowego, od której zależy powierzchnia normatywna 
lokalu, dla której obliczany jest wydatek mieszkaniowy dla potrzeb ustalenia dodatku 
mieszkaniowego. Dla 1-osobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna 
wynosi 35 m2, a dla 3-osobowego już 45 m2. Zwiększenie składu gospodarstwa zwiększa 
powierzchnię normatywną i ma wpływ dla przyjmowanego z niej wydatku 
mieszkaniowego. 

− wysokość wydatków mieszkaniowych, ponoszonych za zajmowany lokal, przy czym dla 
potrzeb ustalenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatek poniesiony za 
powierzchnię normatywną lokalu. Zdefiniowany w ustawie wydatek mieszkaniowy nie 
jest równoważny z całością ponoszonych opłat mieszkaniowych. Opłaty te pomniejsza się 
o ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie 
gruntu, opłaty za gaz przewodowy i energię elektryczną dostarczane do lokalu na cele 
bytowe. Przy ustalaniu wydatku mieszkaniowego uwzględnia się opłaty za energię 
cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz czynsz najmu – dla najemców 
lokalu, koszty eksploatacji i remontów – dla członków spółdzielni mieszkaniowych lub 
zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną – dla właścicieli lokali mieszkalnych.  

 Wymienione wyżej czynniki kształtują wysokość przyznanego dodatku 
mieszkaniowego, która stanowi różnicę między poniesionymi wydatkami, przypadającymi na 
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normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a kwotą stanowiącą ustalony  
w ustawie procent dochodów gospodarstwa domowego. Obliczona w ten sposób różnica jest 
ograniczana wskaźnikiem procentowym. Wysokość tego wskaźnika zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Gminy Sadlinki w 2012 roku wynosiła 50% wydatków ponoszonych przez 
rodzinę za normatywną powierzchnię użytkową lokalu.  

 Dodatek mieszkaniowy przyznawano w drodze decyzji administracyjnej na 
okres 6 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po złożeniu 
wniosku. Na przestrzeni 2012 roku dla 18 rodzinom wypłacono 170 dodatków 
mieszkaniowych. Porównanie liczby osób korzystających z dodatku mieszkaniowego  
w latach 2011-2012 wskazuje na tendencję wzrostową, ponieważ w ubiegłym roku liczba 
rodzin kształtowała się na poziomie 15. 
Do szczegółowych obowiązków pracowników należy: 
- przyjmowanie wniosków i obliczanie wysokości dodatku mieszkaniowego, 
- sporządzanie listy wypłat do zarządców lokali, 
- prowadzenie niezbędnych ewidencji i sprawozdań. 
 
Wypłacone dodatki mieszkaniowe w liczbach: 
Tabela 5. Dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2012 r.  

Zasoby Kwota Liczba dodatków Kwota dodatku 
Spółdzielcze 20.060,31 zł  80 250,75 zł 

Komunalne   6.539,96 zł  42 155,71 zł 

Zakładowe   4.380,09 zł  12 365,01 zł 

Własnościowe    4.266,93 zł  34 125,50 zł 

inne      164,82 zł   2   82,41 zł 

Razem  35.412,11 zł             170 x 
 
Tabela 6. Zróżnicowanie środowisk, którym przyznano dodatki mieszkaniowe. 
 

Wyszczególnienie Liczba środowisk 

1- osobowe 2 

2- osobowe 1 

3- osobowe 4 

4- osobowe 6 

5- osobowe 4 

6- osobowe i większe 1 

Razem 18 
 
W roku 2012 wydano 31 decyzji administracyjnych dot. dodatku mieszkaniowego, w tym: 
− 28 przyznających 
− 1 odmowną 
− 1 wstrzymującą 
− 1 w sprawie wygaśnięcia.  
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Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. 
W dniu 28 kwietnia 2011 r. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Ustawa ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty 
wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. 
Ustawa wprowadza funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko  
w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.  

Od października 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach 
zatrudnia asystenta rodziny ramach umowy o świadczenie usług, który swoim wsparciem 
objął 10 rodzin z terenu gminy Sadlinki. 
 Zakres obowiązków asystenta rodzinnego obejmuje:  

1) sporządzenie diagnozy sytuacji rodzinnej,  
2) ustalenie potrzeb i zakresu pomocy rodzinie,  
3) prowadzenie działań pedagogicznych w rodzinie, 
4) prowadzenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu:  

a) relacji rodzinnych: budowanie wspierania rodziny poprzez konsultacje i działania  
o charakterze edukacyjnym (budowanie pozytywnego obrazu uczestnika/uczestniczki 
w rolach rodzinnych, kształtowanie konstruktywnego stylu wychowawczego i postaw 
rodzicielskich,  

b) pielęgnowania prawidłowych relacji w rodzinach, kształtowanie umiejętności 
efektywnej komunikacji rodzinnej w oparciu o zarządzanie własnymi emocjami oraz 
systemem norm rodzinnych,  

c) wspierania rozwoju dziecka: poprzez promowanie prawidłowego wychowania  
i opieki (nauka umiejętności aktywnego stymulowania prawidłowego rozwoju 
dziecka, nauka organizowania wolnego czasu dzieciom, budowanie prawidłowych 
więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne 
uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),  

d) profilaktyki kryzysów życiowych: przeciwdziałanie kryzysom życiowym 
(rozpoznawanie i przeciwdziałanie mechanizmom agresji i przemocy, profilaktyka 
uzależnień oraz wyuczonej bezradności w sytuacji utraty pracy, nauka umiejętności 
adekwatnego reagowania w sytuacjach kryzysowych i budowania własnych 
systemów wsparcia społecznego),  

e) treningu kompetencji interpersonalnych: nauka umiejętności precyzyjnego 
formułowania i przekazywania komunikatów, aktywnego słuchania, radzenia sobie  
w sytuacjach konfliktowych,  

f) treningu asertywności: nauka konstruktywnego wyrażania poglądów, uczuć, potrzeb  
i oczekiwań, asertywnego przyjmowania krytyki i pochwał, odmowy, wyboru 
asertywnych wzorców zachowań jako sposobów przeciwdziałania uległości i agresji,  

g) treningu innych umiejętności: z zakresu kształtowania świadomości dotyczącej 
zdrowego stylu życia, efektywnego zarządzania gospodarstwem domowym, 
planowania domowego budżetu, zdolności wzbudzania i podtrzymywania motywacji 
wewnętrznej, wyznaczania i realizacji celów w rozwoju osobistym, reagowania  
i twórczego wykorzystywania niepowodzeń i trudności, poszukiwania wsparcia oraz 
informacji zwrotnych o środowisku społecznym.  
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5) Asystent rodzinny nie może przy wykonywaniu usług wyręczać rodziny w jej 
codziennych obowiązkach oraz załatwianiu spraw za rodzinę, za wyjątkiem 
podejmowania działań stanowiących instruktaż.  

6) Asystent rodziny współpracuje z pracownikiem socjalnym rodziny, konsultując z nim 
główne kierunki pracy z rodziną.  
Środki na zatrudnienie asystenta rodziny pozyskane zostały z Ministerstwa Pracy  

i Polityki społecznej w ramach konkursu „Asystent rodziny - druga edycja”. Koszt programu 
w 2012 roku wyniósł 4.432,13 zł z czego 3.750,00 zł to dotacja, natomiast 682,13 zł to środki 
własne gminy.  

Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej jest 
również partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka lub 
placówce opiekuńczo - wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 
wydatki w wysokości: 
1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej, 
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej, 
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 
Koszt poniesiony w ramach zadania w 2012 r. wyniósł 2.533,70 zł. 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadlinkach  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadlinkach realizował działania statutowe jako 
ośrodek dziennego wsparcia dla osób wykazujących zaburzenia psychiczne  
i niepełnosprawność intelektualną. Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom 
mającym trudności z kształtowaniem swych relacji ze środowiskiem. Postępowanie 
wspierająco – aktywizujące uczestników realizowane w 2012 roku było zgodne z Planem 
Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2012 oraz Programem Działalności 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadlinkach i było realizowane przez cały 2012 r. 
Działalność ośrodka finansowana była z dotacji przyznanej przez Wydział Polityki 
Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w rozdziale 85203 – ośrodki 
wsparcia. 

W obszarze treningów funkcjonowania w życiu codziennym zajęcia dotyczyły 
rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia  
i obejmowały: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening dbałości o higienę osobistą  
i porządek oraz czystość otoczenia, trening zaradności i samodzielności w gospodarowaniu 
własnymi środkami finansowymi, racjonalne planowanie wydatków. Uczestnicy nabywali 
umiejętność przygotowania listy potrzebnych artykułów, orientacji w cenach i rozpoznania 
przydatności artykułów do spożycia. W ramach zajęć zaradności życiowej uczestnicy 
nabywali i doskonalili umiejętność prania ręcznego, obsługi sprzętu AGD i RTV, prasowania 
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i krochmalenia. Zajęcia te realizowane były w ramach treningów teoretycznych  
i praktycznych przy wykorzystaniu sprzętu jaki jednostka posiada i pod nadzorem terapeutów.  

Terapia zajęciowa, która obejmowała różne metody i formy działania realizowana była 
w poszczególnych pracowniach terapeutycznych : 
− kuchnia terapeutyczna – prowadzona była w ramach treningu zaradności  

i samowystarczalności. Uczestnicy w ramach co tygodniowych dyżurów przygotowywali 
posiłki, uczyli się krojenia w talarki, słupki, kostkę, smarowania, ubijania i wyrabiania 
potraw. W trakcie zajęć uczono estetycznego nakrycia stołu ze znajomością ustawienia 
zastawy stołowej i sztućców, podopieczni poznawali nowe przepisy kulinarne. Łączona 
była nauka pieczenia ciast i ciasteczek itp. z integrowaniem się grupy, poprzez 
obchodzenie urodzin, spotkania i wyjazdy integracyjne oraz podtrzymywaniem tradycji 
świątecznych. Prowadzono naukę umiejętnego zamrażania i rozmrażania produktów oraz 
przechowywania ich w odpowiednich pojemnikach. W okresie letnio-jesiennym w ramach 
treningu zaradności życiowej prowadzono zajęcia, w trakcie których uczono obróbki 
produktów na przetwory tj. kompoty, musy z jabłek, kiszenie ogórków, sałatki. Realizując 
zadania kulinarne uczestnicy doskonalili umiejętność obsługi sprzętu gospodarstwa 
domowego w jaki wyposażona jest pracownia oraz dbali także o czystość i porządek  
w kuchni terapeutycznej.  

− pracownia plastyczna – zajęcia realizowane w tej pracowni miały na celu rozwijanie 
wyobraźni, doskonalenie umiejętności manualnych, obniżanie napięć psychofizycznych  
i wyciszanie, zwiększanie wiary we własne siły, możliwości oraz wzmacnianie mocnych 
stron uczestników poprzez dostarczanie radości i satysfakcji z wykonanych prac.  
W trakcie zajęć osoby pracowały z wykorzystaniem różnorodnych form plastycznych, 
były to: papieroplastyka, malarstwo, grafika, kredka świecowa, kredka ołówkowa, praca  
z masami plastycznymi, origami, witraż, nauka zdobienia metodą decoupage, tworzenie 
obrazów typu collage. Ponadto pracownia ta inicjowała i organizowała wewnętrzne 
konkursy plastyczne tj. najładniejsza kartka walentynkowa, maski karnawałowe. 

− pracownia rękodzielnicza – uczestnicy poznawali i doskonalili formy wyszywania  
i haftowania w zakresie haftu płaskiego, krzyżykowego i richelieu, poznawali tajniki 
szydełkowania oraz pracy na drutach. Przeprowadzany był również trening szycia 
maszynowego, gdzie uczestnicy poznawali zasady pracy z maszyną do szycia, uczyli się 
podstawowych ściegów oraz sposobów czyszczenia i konserwacji tego urządzenia. 
Doskonalili również technikę filcowania na mokro i sucho w ramach zajęć grupowych. 
Dzięki tym zajęciom uczestnicy mogli rozwijać kreatywne myślenie i wyobraźnie twórczą 
oraz motywację do systematycznej pracy.  

− pracownia techniczna – w ramach zajęć wykonywano prace w drewnie  
tj. czyszczenie, docinanie i montaż ram, lakierowanie i malowanie, ponadto wykonywano 
płaskorzeźby w drewnie. Uczestnicy pod opieką terapeuty nabywali umiejętność 
posługiwania się sprzętem technicznym tj. wyrzynarka, wiertarka. Wykonane prace 
stanowiły ozdobę naszego ośrodka, a przygotowana szopka bożonarodzeniowa została 
wysłana na konkurs, gdzie zajęła II miejsce  w IV edycji konkursu Sopocka Szopka 
Bożonarodzeniowa. Celem tych zajęć było rozwijanie twórczej ekspresji i zdolności 
manualnych oraz umiejętności współdziałania w grupie i z terapeutą.  
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− pracownia komputerowa – zajęcia w tej pracowni polegały na instruktażu zasad obsługi 
komputera poprzez rozmaite możliwości wykorzystania sprzętu, naukę wykorzystania 
komputera do efektywnego spędzania wolnego czasu i realizowania indywidualnych 
zainteresowań. Uczestnicy w ramach zajęć przyswajali nowe umiejętności i kompetencje  
z zakresu systemów operacyjnych (Word i PowerPoint), zarządzania plikami i folderami, 
naukę edycji tekstu, posługiwanie się aparatem cyfrowym.  W pracy z komputerem 
wykorzystane były gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania 
umiejętności szkolnych. Uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu przydatności 
komputera w życiu codziennym.  

Uczestnicy zajęć terapeutycznych uczyli się i doskonalili umiejętności nawiązywania 
kontaktów interpersonalnych, odpowiedzialności i partnerstwa oraz adekwatnego wyrażania 
swoich emocji i uczuć. Poprzez zajęcia integracyjne prowadzony był trening kształtowania 
pozytywnych relacji miedzy uczestnikami m.in. podczas spotkania z byłymi uczestnikami 
ŚDS. Ponadto przeprowadzane były treningi współdziałania w grupie, trening asertywności, 
trening aktywnego słuchania oraz rozwiązywania problemów. Wszystkie te treningi 
realizowane były poprzez zajęcia grupowe.  

Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego miały głównie na celu promowanie 
pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu takich jak turystyka, rekreacja, udział  
w imprezach okolicznościowych, a także rozwój zainteresowań i kształtowanie umiejętności 
aktywnej formy wypoczynku. Uczestnicy w ramach tych zajęć brali udział w licznych 
spacerach do pobliskiego lasu, grach i zabawach edukacyjnych takich jak kalambury, turniej 
gier planszowych, zajęciach edukacyjnych „geografia na wesoło”. Ponadto brali udział  
w wyjazdach na zawody sportowe do DPS Ryjewo i ŚDS Kończewice, w wyjeździe na bal 
karnawałowy i „Andrzejki” do zaprzyjaźnionych ośrodków oraz w wyjeździe do restauracji 
McDonald’s w Grudziądzu. W ramach tych treningów organizowane były zajęcia 
integracyjne takie jak: zabawy taneczne, grill przed ŚDS, zajęcia relaksacyjne, sportowe oraz 
biblioterapia i filmoterapia. W 2012 roku miła miejsce X rocznica istnienia ośrodka, na którą 
uczestnicy przygotowali oprawę artystyczną i taneczną. 

W Środowiskowym Domu samopomocy w Sadlinkach prowadzone było poradnictwo 
psychologiczne (2 razy w miesiącu). Do zadań psychologa należało wykonywanie wstępnej 
diagnozy psychologicznej podopiecznych ŚDS, okresowej oceny efektów prowadzonej 
terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca 
z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco – 
aktywizującego. Podczas spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych z psychologiem 
uczestnicy zajęć uczyli się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym  
i społecznym, mieli możliwość uczestnictwa w treningach umiejętności społecznych  
i interpersonalnych: trening umiejętności prowadzenia rozmowy, trening rozwiązywania 
sytuacji trudnych.  

W ramach realizacji pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń uczestnicy 
uzyskali wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich zarówno lekarzy pierwszego kontaktu jak 
i specjalistycznej. Przy udziale pracownika socjalnego uczestnicy umawiani byli na konkretne 
terminy wizyt w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach neurologicznych oraz innych 
poradniach specjalistycznych takich jak poradnia ortopedyczna. 
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Przy udziale pracowników ŚDS uczestnicy mogli załatwiać swoje sprawy urzędowe, 
uczyli się pisania podań i wypełniania dokumentów, realizowania spraw rozliczeniowych 
takich jak opłaty i rachunki. Podczas zajęć uczono kultury zachowania się w urzędach oraz 
umiejętnego załatwiania spraw bieżących np. wizyty na poczcie lub w banku. 

Uczestnicy brali udział w zajęciach ruchowych, ćwiczeniach oddechowo – 
wyciszających oraz ćwiczeniach kondycyjnych. Organizowane były również gry i zabawy na 
świeżym powietrzu takich jak: strzały na bramkę, badminton. Ponadto podopieczni brali 
udział w zawodach sportowych. Zajęcia te dostosowane były do możliwości 
psychofizycznych uczestników i prowadzone były przez terapeutów.  

W ramach pracowni kulinarnej odbywała się realizacja wyżywienia. Uczestnicy 
podczas dyżurów uczyli się przygotowania prostych posiłków. Artykuły spożywcze 
kupowane były według potrzeb oraz listy sporządzonej przez uczestników przy udziale 
terapeuty. 

Uczestnicy z terenu gminy Sadlinki dowożeni byli na zajęcia terapeutyczne 
odpowiednio przystosowanych busem, który jest własnością Urzędu Gminy w Sadlinkach.  
Podczas przyjazdów i odjazdów opiekę w busie sprawował terapeuta lub opiekun.  
W sytuacjach niemożności dowozu własnym środkiem transportu tj. urlop kierowcy, 
przeglądy techniczne samochodu uczestnicy dowożeni byli przez firmę transportową. 
Uczestnicy z gminy Kwidzyn dowożeni byli w ramach zadań MOPS specjalistycznym busem 
również pod opieką opiekuna.    

ŚDS współpracował w ciągu 2012 r. z następującymi organizacjami i instytucjami: 
� Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie  
� Posterunek Policji w Sadlinkach  
� Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sadlinkach (rejestracja, umawianie na wizyty, 

konsultacje) 
� Poradnia Zdrowia Psychicznego  
� Zespół Szkół w Sadlinkach 
� ŚDS Kończewice 
� ŚDS Czernin 

Na bieżąco utrzymywany był kontakt z rodzicami i opiekunami uczestników. 
 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach w ramach swoich zadań realizuje 
działania określone w programie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2006-2015 oraz zadania wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy. 

Działania te polegają min. na integrowaniu i koordynowaniu prac ośrodka pomocy 
społecznej z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, posterunkiem policji, 
kuratorami, pedagogami szkolnymi oraz psychologiem i służbą zdrowia.  

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Programie Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sadlinki na lata 
2011-2013. 
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Jeden pracownik Ośrodka wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego. Diagnozuje 
on problemy przemocy w rodzinie i podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą 
w rodzinie mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Informuje również  
o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy ofiarom przemocy w środowisku 
lokalnym oraz prawach, jakie im przysługują. Pomaga w formułowaniu stosownych 
wniosków. 

W roku 2012 do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 9 zgłoszeń (Niebieskich Kart) 
dot. stosowaniu przemocy w rodzinach. Została dokonana ocena sytuacji w tych rodzinach, 
ustalono najpilniejsze potrzeby i zostały opracowane plany działań biorąc pod uwagę zasoby  
i możliwości rodzin. W pięciu przypadkach procedura Niebieskiej Karty została zakończona.  
W stosunku do pozostałych plan pomocy jest realizowany.      

W roku 2012 obyły się 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 12 posiedzeń 
grupy roboczej.  
 

Realizacja projektu systemowego  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach kontynuował realizacje projektu 

systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt.: "Podniesienie 
kompetencji społecznych i zawodowych osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy 
Sadlinki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

GOPS w Sadlinkach realizuje projekt systemowy od 2008 r. Łączna wartość 
dotychczasowych zrealizowanych projektów wyniosła 189.030,54 zł z czego 170.587,57 zł to 
środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Wysokość środków rozliczonych w roku 2012 wynosiła 38.000,00 zł. w tym dotacja  
w wysokości 32.300,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 5.700,00 zł. Projekt miał na 
celu aktywizację osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy 
byli w wieku aktywności zawodowej, w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych 
kwalifikacjach zawodowych. 

Celem strategicznym projektu był wzrost aktywności zawodowej osób pozostających 
bez zatrudnienia z terenu gminy Sadlinki, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
Do osiągnięcia celu głównego przyczyniła się realizacja celów szczegółowych: 

− zdobycie kluczowych umiejętności społecznych pomocnych w wejściu na rynek pracy 
m.in. poprzez zdobycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie 
zatrudnienia, 

− podniesienie motywacji do aktywności zawodowej, 

− zwiększenie samodzielności i zaradności oraz wzrost samooceny. 
− wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby, 
− kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości oraz umiejętności godzenia 
życia rodzinnego z innymi obowiązkami. 

Aktywna integracja przeprowadzana była zgodnie z zawartymi kontraktami 
socjalnymi opracowanymi w odniesieniu do potrzeb konkretnego uczestnika na podstawie 
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przeprowadzonej diagnozy potrzeb. W roku 2012 zastosowane zostały działania z zakresu 
instrumentów edukacyjnych, zawodowych oraz społecznych i obejmowały: 

− trening umiejętności psychospołecznych i interpersonalnych oraz konsultacje 
indywidualne prowadzony przez psychologa  

− warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz konsultacje indywidualne prowadzone 
przez doradcę zawodowego tj. analiza potencjału uczestników, określenie mocnych  
i słabych stron, udzielenie informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia  
i podnoszenia już posiadanych kwalifikacji zawodowych, udzielenie wskazówek 
dotyczących pisania podstawowych dokumentów wymaganych przy poszukiwaniu 
zatrudnienia (m. in. C.V., list motywacyjny)  

− sfinansowanie badań z zakresu medycyny pracy dla odbiorców ostatecznych, 

− kursy i szkolenia zawodowe. 
 5 Beneficjentów ostatecznych brało udział w: 

− Kursie: „Magazynier - sprzedawca z różnymi modułami i uprawnieniami”, 

− Szkoleniu: „Gospodarowanie budżetem domowym”, 
− Szkoleniu: „Autoprezentacja - kreowanie własnego wizerunku” 

Każda z osób kończąca szkolenie otrzymała stosowny certyfikat i zaświadczenie  
o ukończeniu kursu/szkolenia. Beneficjenci aktywnie uczestniczyli w zaproponowanych 
formach wsparcie, wyrażając swoje zaangażowanie, co daje podstawy do efektywnego 
wykorzystania nowych umiejętności w poszukiwaniu pracy. 

Projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sadlinkach miał pozytywny wpływ na środowisko, w którym był realizowany. Zwiększyła 
się dzięki temu wiara beneficjentów i ich rodzin we własne możliwości, w zdobycie nowych 
umiejętności przydatnych nie tylko w życiu osobistym, ale i w późniejszej karierze 
zawodowej. Beneficjenci nabyli pewności siebie, jak również motywację do osiągania coraz 
lepszych wyników. O pozytywnych efektach realizowanego projektu może również 
świadczyć liczba osób zgłaszających się do ośrodka w celu uzyskania informacji  
o możliwości udziału w projekcie, która jest znacznie większa niż w latach ubiegłych i często 
są to osoby spoza kręgu klientów ośrodka.  

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach jest jedynym organem 

realizującym świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób 
zamieszkałych na terenie Gminy Sadlinki. Są to zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej, udzielane na roczne okresy zasiłkowe trwające w przypadku świadczeń rodzinnych 
– od 1 listopada do 31 października następnego roku a w przypadku świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego – od 1 października do 30 września następnego roku. 

Świadczeniami rodzinnymi realizowanymi przez tut. ośrodek są: 
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 
2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne 

Od 1 stycznia 2013 r. do katalogu świadczeń opiekuńczych dochodzi specjalny zasiłek 
opiekuńczy. 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 
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System świadczeń rodzinnych, określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych, skierowany jest do rodzin, w których miesięczny dochód netto 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku rodzin 
wychowujących dziecko niepełnosprawne – 583 zł.  
Od 1 listopada 2012 r. kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń 
rodzinnych wzrosło i wynosi 539 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
623 zł. Zmieniły się również kwoty niektórych świadczeń rodzinnych. 
Katalog świadczeń rodzinnych wraz z obowiązującą ustawową wysokością kwot za rok 2012 
przedstawia tabela nr 7. 
 

Tabela 7. Wysokość świadczeń rodzinnych 

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia 
od I-X 2012r. 

Wysokość świadczenia od XI-
XII 2012 r. 

Zasiłek rodzinny − 68 zł miesięcznie (na dziecko 
w wieku do 5 lat) 

− 91 zł miesięcznie (na dziecko 
w wieku od 5 do 18 lat) 

− 98 zł miesięcznie (na dziecko 
w wieku od 18 do 24 lat) 

− 77 zł miesięcznie (na dziecko w 
wieku do 5 lat) 

− 106 zł miesięcznie (na dziecko 
w wieku od 5 do 18 lat) 

− 115 zł miesięcznie (na dziecko 
w wieku od 18 do 24 lat) 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
Urodzenie dziecka 1.000 zł  

(jednorazowo na dziecko) 
bez zmian 

Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

400 zł miesięcznie bez zmian 

Samotnego wychowywania dziecka − 170 zł miesięcznie (nie więcej 
niż 340 zł na wszystkie 
dzieci) 

− dziecko niepełnosprawne 
(kwotę dodatku zwiększa się 
o 80 zł, nie więcej niż o 160 
zł na wszystkie dzieci) 

 
 

bez zmian 

Wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

80 zł miesięcznie (na trzecie i 
na następne dzieci uprawnione 
do zasiłku rodzinnego) 

bez zmian 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

− 60 zł (na dziecko w wieku do 
5 lat) 

− 80 zł (na dziecko w wieku od 
5 do 24 lat) 

bez zmian 

Rozpoczęcia roku szkolnego 100  
(jednorazowo na każde dziecko 

uczące się) 

bez zmian 

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania (na 
częściowe pokrycie wydatków 
związanych z zamieszkaniem w 
miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoły 

90 zł miesięcznie  
(oprócz wakacji) 

bez zmian 

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania ( na pokrycie 
wydatków związanych z zapewnieniem 
dziecku możliwości dojazdu z miejsca 
zamieszkania do miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły) 

50 zł miesięcznie (oprócz 
wakacji) 

bez zmian 
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Świadczenia opiekuńcze 
 
Zasiłek pielęgnacyjny 
 

153 zł miesięcznie bez zmian 

 
Świadczenie pielęgnacyjne 
 

520 zł miesięcznie bez zmian 

 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)  

- 1.000 zł jednorazowo 
 

Rodzicom dziecka mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego  
w miesiącach od stycznia do grudnia 2012 r. przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych przysługiwała pomoc na podstawie Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 27 
grudnia 2011 r., z 9 maja 2012 r. i 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. realizowane było zadanie 
zlecone, zwane dalej „pomocą”.  Wysokość pomocy wyniosła 100 zł miesięcznie i była 
przyznawana niezależnie od dochodu rodziny. Pomoc była finansowana z budżetu państwa. 
W ramach tego zadania wypłacono świadczenia dla 22 rodzin.  

W roku 2012 ze świadczeń rodzinnych korzystało 416 rodzin. W okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2012 r. wydano 648 decyzji administracyjnych z tego 19 odmownych a 629 
przyznających świadczenia lub zmieniających przyznane świadczenia.  

W 2012 r. złożono jedne odwołanie od decyzji administracyjnej, postępowanie w tej 
sprawie nadal się toczy. 
Wydatki na świadczenia rodzinne zrealizowane w roku 2012 przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sadlinkach przedstawia tabela nr 8. 
Tabela 8. Wydatki na świadczenia rodzinne zrealizowane w 2012 roku 

Forma pomocy Roczna kwota 
świadczeń w zł 

Zasiłek rodzinny 632.008  
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 340.394  
Urodzenia dziecka 26.000  
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 50.414  
Samotnego wychowywania dziecka 36.550  
Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 114.800  
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 19.680  
Rozpoczęcia roku szkolnego 42.000  
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 50.950  
Zasiłek pielęgnacyjny 234.855  
Świadczenie pielęgnacyjne 241.523  
Składka społeczna od świadczenia pielęgnacyjnego 46.238  
Składka zdrowotna od świadczenia pielęgnacyjnego 6.739  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 61.000  
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 23.400  
Ogółem: 1.931.751  
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Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
przewiduje dwa rodzaje zadań do wykonania. Są to: 
1. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, gdy egzekucja jest bezskuteczna  

- nabywanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  
2. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.   
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dzieci: 

− do 18 roku życia,  
− uczące się do 25 roku życia lub  
− niepełnosprawne bezterminowo,  

jeżeli dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 725 zł na osobę. 
Świadczenia te przysługują w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak 
niż 500 zł na dziecko.  
W 2012 roku wypłacono świadczenia dla 49 rodzin na łączną kwotę 296.432 zł. 
 
Do działań wobec dłużników alimentacyjnych należy: 

− przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem, w celu ustalenia sytuacji 
rodzinnej, dochodowej i zawodowej, stanu zdrowie oraz przyczyn niełożenia na 
utrzymanie osoby uprawnionej; 

− odebranie oświadczenia majątkowego od dłużnika; 
− zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy; 
− informowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; 
− postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych; 
− kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika; 
− składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 
− przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika 

alimentacyjnego za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 
Powyższe działania były prowadzone wobec 43 dłużników alimentacyjnych 

zamieszkałych na terenie gminy Sadlinki. 
Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w 2012 r. z tytułu wypłaconych 

świadczeń wierzycielkom to 16.986,76 zł z czego 4.835 zł stanowią dochody własne gminy.  
 
Tabela 9. 

Kwota wypłaconych 
świadczeń wierzycielom za 

2012r. 

Kwota zwrócona przez 
dłużników w 2012r. 

Kwota pozostała do 
wyegzekwowania 

 
296.432 zł 

 

 
16.987 zł 

 
279.445 zł 
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Wydatki jednostki 

Wykres 2. Źródła finansowania działalności GOPS w Sadlinkach 

83,95%

16,05%

środki rządowe środki samorządowe

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach wg. stanu na dzień 31 
grudzień 2012 r. wynosił 2.970.876 zł, a wydatki stanowiły kwotę 2.956.087,33 zł 
(wykonanie stanowiło 99, 51%) z czego:  
1) dotacja celowa wynosiła 2.481.502,80 zł co stanowi 83,95% całości wydatków  
2) środki własne gminy wynosiły 474.584,53 zł, co stanowi 16,05% całości wydatków  

Ponadto do budżetu Gminy w 2012 r. wpłynęły dochody w wysokości 9.558,45 zł z 
tytułu:  
− odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 55,76 zł 
− wpłaty należne gminie wierzyciela od dłużników alimentacyjnych w wysokości 5189,45zł 

− odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 279,90 zł 
− odpłatność za pobyt w schronisku w kwocie 3943,34 zł 

− prowizja za terminowe przekazanie podatku do Urzędu Skarbowego 90 zł.  
  Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:  
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 1.504,67 zł 
rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej wynosił 95.348,38 zł  
rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia wynosił 179.255,78 zł  
rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - 1.029,03 zł 
rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 100,85 
rozdz. 85206 Wspieranie rodziny - 4.432,13 
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne wynosił 1.905.966,62 zł  
rozdz. 85213 Składka zdrowotna wynosił 15.421,34 zł  
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
wynosił 116.977,06  
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe wynosił 35.412,11 zł  
rozdz. 85216 Zasiłki stałe wynosił 99.342,00 zł  
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynosił 335.134,36 zł  
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosił 2.763,00 zł 
rozdz. 85295 Pozostała działalność wynosił 131.100,00 zł  
rozdz. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynosił 32.300,00 zł 
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Rezultaty działań pomocy społecznej uzależnione są często od udziału w nich – 
oprócz profesjonalnych służb pomocowych – partnerów z szeroko rozumianego środowiska 
lokalnego, angażujących się w rozwiązywanie problemów społecznych na terenie gminy. 
Współpraca z podmiotami lokalnymi – instytucjami, organizacjami pozarządowymi, 
Kościołem, osobami indywidualnymi - jest zadaniem Ośrodka, jako lidera lokalnych działań 
pomocowych. W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono podmioty współpracujące  
z GOPS i rodzaje podejmowanych wspólnie działań.  
 

Tabela 10. Podmioty współpracujące z GOPS w roku 2012 z uwzględnieniem  
                       realizowanych działań. 
 
W realizacji swoich zadań ośrodek współpracował na przestrzeni roku z następującymi 
podmiotami: 

 

Nazwa podmiotu 

 

Rodzaj działań 

 

Świetlice socjoterapeutyczne w Sadlinkach i w 
Nebrowie Wielkim, Świetlica opiekuńczo – 
wychowawcza w Sadlinkach 

wskazywanie dzieci wymagających objęcia pomocą  
w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami 
socjoterapii 

Szkoły Podstawowe, Gimnazja, pedagodzy 
szkolni, wychowawcy 

ustalanie wspólnych działań dotyczących 
mobilizowania rodziców do składania wniosków na 
posiłki, współpraca w zakresie spełniania obowiązku 
szkolnego, pozyskiwanie informacji o zachowaniu 
dzieci, higienie osobistej, wskazywanie dzieci do 
stypendiów szkolnych, praca nad poprawą relacji rodzic 
- dziecko, występowanie do sądu o wgląd w sytuację 
rodzinną, wymiana informacji o rodzinach 
dysfunkcyjnych 

Przedszkole Publiczne w Sadlinkach zapewnienie dzieciom możliwości skorzystania  
z bezpłatnych posiłków  

Sąd Rejonowy w Kwidzynie 

Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 kuratorzy rodzinni i dla dorosłych 

współpraca polegająca na wymianie informacji 
dotyczących podopiecznych, ustalanie z kuratorami 
wspólnych wizyt w środowisku, występowanie  
o wydanie postanowień o umieszczenie osoby w dps 
bez wymaganej zgody strony, występowanie 
pracownika socjalnego jako świadka w sprawach 
leczenia odwykowego, współpraca z kuratorem dla 
dorosłych w sprawie ustalenia działań wobec osoby 
opuszczającej zakład karny lub areszt śledczy. 

Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie 

Komisariat Policji w Sadlinkach 

systematyczna wymiana informacji dotyczących osób 
bezdomnych przebywających na terenie gminy, 
wymiana informacji dotyczących zjawiska przemocy 
domowej, wspólne interwencje w środowiskach 
zagrożonych patologią 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie 

działania na rzecz uzyskiwania ulg i uprawnień 
niepełnosprawnych klientów, przekazywanie informacji 
o rodzinach niewydolnych wychowawczo, rodzinach 
zastępczych, sytuacji rodziców biologicznych dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej,   
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Malborku 

pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności przez klientów pomocy społecznej 

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie  pobieranie aktualnych ofert pracy oraz kursów 
zawodowych, sprawdzanie możliwości klienta do 
uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych, 
uzyskiwanie zaświadczeń do celów pomocy społecznej 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kwidzynie 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
w Kwidzynie 

ustalanie możliwości uzyskania świadczeń  
z ubezpieczenia społecznego przez klientów ośrodka 

NZOZ „Zdrowie” w Kwidzynie 

Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sadlinkach 

pielęgniarki środowiskowe 

uzyskiwanie informacji o osobach niepodlegających 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, pozyskiwanie informacji 
o stanie zdrowia klienta, zapewnienie leczenia osobom 
zaburzonym psychicznie i uzależnionym, stały kontakt 
z pielęgniarkami środowiskowymi w celu wymiany 
informacji dotyczących środowisk problemowych, 
pomoc w uzyskiwaniu skierowań na leczenie szpitalne, 
wspólne wizyty z pielęgniarką środowiskową  
u samotnych osób w wieku sędziwym  

NZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień w 
Kwidzynie 

Punkt Konsultacyjny w Sadlinkach 

kierowanie osób mających problem alkoholowy na 
zajęcia profilaktyczno - edukacyjne, monitorowanie 
procesu leczenia, wsparcie w utrzymywaniu 
abstynencji, wymiana informacji na temat 
podejmowanych działań z klientem, wspólne ustalenie 
działań wspierających i motywujących do leczenia, 
ustalenie najlepszych rozwiązań dla osoby uzależnionej 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sadlinkach 

kierowanie wniosków o zastosowanie leczenia 
odwykowego, przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych z rodzinami osób uzależnionych dla 
potrzeb komisji, weryfikacja bądź typowanie dzieci do 
różnych zorganizowanych form wypoczynku 
finansowanych przez komisję  

 
 
Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sadlinkach na rok 2013 

 
Lp. Rozdział Zadania wynikające  

z ustawy i statutu GOPS 
Forma realizacji zadania 

przez GOPS 
Środki przewidziane na 

realizację 

1 85201 Placówki 
opiekuńczo - 
wychowawcze 

Częściowe pokrycie kosztów 
pobytu w placówkach pieczy 
zastępczej 

współfinansowanie Środki przewidziane na realizację:  
samorządowe 9.000 zł 

2 85202 
Domy Pom. Społ. 
85 203 
Ośrodki wsparcia 

Zapewnienie całodobowej opieki 
osobom potrzebującym 
Prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w domach pomocy 
społecznej i ośrodku wsparcia – 
ŚDS oraz kierowanie do nich 
osób wymagających opieki  

Umieszczenie w DPS 
 
Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
 

Środki przewidziane na realizację:  
- samorządowe - 115.800 zł 
Środki przewidziane na realizację 
zadania:  
- rządowe - 179.280 zł 

3 85228 
Usługi opiekuńcze  

Świadczenie usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania 

Świadczenie usług  
opiekuńczych. 
 

Środki przewidziane na realizację 
zadania:  
- samorządowe - 10.000 zł 

4 85212 Świadczenia rodzinne Przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków rodzinnych wraz z 
dodatkami, funduszu 
alimentacyjnego, skł. na ub. 

Środki przewidziane na realizację 
zadania:  
- rządowe - 1.800.000 zł 
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emeryt.-rent. z ubezpieczenia 
społecznego 

5 85295 
pozostała 
działalność 

 Dożywianie dzieci Rozdział ten służy do realizacji zadań 
wynikających z różnych ustaw  
Środki przewidziane w budżecie  
- rządowe - 52.000 zł 
- samorządowe – 33.370 zł 

6 85213 
składki zdrowotne 

Opłacanie składek zdrowotnych − na podstawie ustawy  
o świadczeniach rodzinnych 

− na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej 

Środki przewidziane w budżecie 
- rządowe - 5.200 zł 
- rządowe - 8.500 zł 

7 85 214 
zasiłki i pomoc 
rzeczowa 

1. Przyznawanie i wypłata zas. 
celowych i specjalnych 
celowych i okresowych 

2. Przyznawanie pomocy 
rzeczowej 

3. Udzielanie zasiłku na pokrycie  
wydatków na świadczenia 
zdrowotne osób bezdomnych 

4. Sprawienie pogrzebu 
5. Przyznanie zasiłków celowych 

związanych z pokryciem 
indywidualnych kosztów 
udziału w projekcie 
systemowym 

1.  Przyznawanie i wypłacanie  
     przedmiotowych zasiłków 
2.  Przyznawanie pomocy      
     Rzeczowej 
 

Środki przewidziane w budżecie: 
- środki samorządowe – 71.890 zł 
- środki rządowe -30.800 zł 

8 85216 Przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków stałych 

zasiłki stałe Środki przewidziane w budżecie 
- rządowe - 82.300 zł 

9 85219 
utrzymanie 
ośrodka 

Zapewnienie środków na  
wynagrodzenia dla pracowników 
i warunków do realizacji zadań 

Utrzymanie ośrodka pomocy  
społecznej 

Środki przewidziane w budżecie:  
- rządowe - 91.330 zł   
- samorządowe - 247.055 zł 
 

10 85215 
dodatki 
mieszkaniowe 

Przyznawanie i wypłacanie  
dodatków mieszkaniowych 

Wypłacanie dodatków  
 mieszkaniowych 

Środki przewidziane w budżecie 
- samorządowe - 35.300 zł 

11 85204 
Rodziny zastępcze 

Częściowe pokrycie kosztów 
pobytu w placówkach pieczy 
zastępczej 

współfinansowanie Środki przewidziane w budżecie 
- samorządowe - 3.600 zł 

12 85205 
Zadania w 
zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie 

Obsługa w zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Środki przewidziane w budżecie 
- samorządowe - 2.000 zł 

13 85206 wspieranie 
rodziny 

Zatrudnienie asystenta rodziny Wynagrodzenie dla asystenta 
rodziny 

Środki przewidziane w budżecie 
- rządowe - 18.098 zł 

14 85395 pozostała 
działalność 

Realizacja projektu systemowego Koszty związane z realizacją 
projektu systemowego 
realizowanego przez GOPS 
Sadlinki 

Środki przewidziane w budżecie 
- rządowe - 32.300 zł 

 


