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WSTĘP 
 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, kierownik ośrodka pomocy 

społecznej składa coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka i przedstawia potrzeby w 

zakresie pomocy społecznej. Ponadto zgodnie art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej sprawozdanie z realizacji zadań i potrzeb dotyczących wspierania 

rodziny należy złożyć do końca marca. Sprawozdanie niniejsze, ze względu na komplementarny 

zakres informacji wynikających ze spełnienia obydwu powołanych wyżej obowiązków 

sprawozdawczych, prezentuje te informacje łącznie.  

Dokument zawiera sprawozdania z realizacji dokumentów tj.: Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Łapy na lata 2017-2019, Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ponadto w formie załączników przedstawiono sprawozdania z działalności jednostek 

funkcjonujących w strukturach MOPS tj. Świetlicy Socjoterapeutycznej „Świat w kolorach”, 

Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu „Senior+”, Klubu Integracji 

Społecznej „Sukces w działaniu”. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach działa na podstawie Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach przyjętego uchwałą Nr V/29/15 Rady Miejskiej w 

Łapach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Łapach i Uchwały Nr XVIII/159/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 

2016r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na 

terenie Miasta i gminy Łapy oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Uchwały Nr XXVI/237/16 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr V/29/15 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznejoraz 

Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego zarządzeniem Nr 308/16Burmistrza Łap z dnia 29 

grudnia 2016 r. 

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na 

podstawie: 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. 

zm.), 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220  

z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1260), 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 

zm.), 

 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 

z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 

późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1878 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2018 r. poz. 554 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. 

zm.), 

 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z 

późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 

poz.1390 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), 



 

4 

 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234), 

 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2018 r. poz. 755 z późn. 

zm.), 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.) 

 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach,  

 Regulaminu organizacyjnego, 

 Innych, właściwych aktów prawnych. 

 

Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza oraz ewolucja potrzeb społecznych, w 

tym oczekiwań osób i rodzin zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, przyczynia się do stawiania 

przed systemem pomocy społecznej nowych wyzwań. W ostatnim czasie w Łapach, ale też w 

całym kraju obserwuje się narastanie negatywnych skutków kryzysu dotykającego różne grupy 

społeczne. Wskazuje to na konieczność wprowadzenia takich rozwiązań systemowych, które 

będą zmniejszać ryzyko powstania zagrożeń dla osób i rodzin znalezienia się w sytuacji 

wykluczenia społecznego. Jednym z kroków do osiągnięcia tego celu jest wdrożenie  tych zmian. 

MOPS bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna 

jego problemy i potrzeby. Oddzielając wsparcie fiansowe od pracy socjalnej i usług będzie mógł 

na nie lepiej i szybciej reagować, bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych 

usług. 

Oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od 

wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych przyczyniło się do 

skuteczniejszego podejmowania działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów 

społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzinna poziomie wczesnej interwencji i 

łagodzenia skutków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi, adekwatnych 

do potrzeb osób i rodzin oraz wzmacnianie ich aktywności z wykorzystaniem ich zasobów i 

zasobów środowiska lokalnego. 

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Ciągle niewystarczające środki przeznaczane na pomoc społeczną zmuszają do poszukiwania jak 

najefektywniejszych metod działania na rzecz rodzin i osób wymagających wsparcia. Zadaniem 

naszego ośrodka jest udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im 

samodzielną egzystencję, da szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewni skuteczną 

realizację ról społecznych i stworzy możliwości rozwoju. Pogłębiające się problemy społeczne 

wskazują na konieczność podejmowania działań w celu aktywizacji i integracji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, co w rezultacie zmotywuje je do zmiany sytuacji 

życiowej, podniesie kompetencje życiowe oraz przyczyni się do rozwoju poziomu 

samodzielności społecznej i zawodowej. Ich zaniechanie natomiast spowoduje ich dalszą 

izolację i wycofanie się z życia społecznego. 

Poniżej zostały zaprezentowane działania, jakie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łapach podejmuje w celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomocy mieszkańcom 

naszej gminy.  

 



 

Strona5 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Szukający pomocy oczekuje 

odreagowania swoich emocji, wglądu w przyczyny sytuacji trudnej oraz pomocy w dokonaniu 

zmian w swoim życiu. Pomoc społeczna wkracza w sytuację osób i rodzin wtedy, gdy nie są one 

w stanie pokonać trudności życiowych własnym staraniem. 

Pomocy tej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 

 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 cudzoziemców, które otrzymały status uchodźcy, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 alkoholizmu lub narkomanii, 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Celem pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc ta 

powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze 

środowiskiem. W przepisach wielokrotnie zawarta jest zasada pomocniczości, która wskazuje 

pierwszeństwo korzystania z własnych zasobów i uprawnień przez osoby i rodziny oraz kładzie 

nacisk na wspieranie a nie bezpośrednie zaspokajanie potrzeb.  

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, świadczenia dzielą się na 

pieniężne i niepieniężne, a prawo do świadczeń przysługuje:  

 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł. 

 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł. 

 

Do świadczeń pieniężnych należą: 

a) zasiłek stały, 

b) zasiłek okresowy, 

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 

e) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, 

f) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka 

polskiego dla  uchodźców, 

g) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. 

 

1. POMOC SPOŁECZNA 
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Do świadczeń niepieniężnych należą : 

a) praca socjalna, 

b) bilet kredytowany, 

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

d) składki na ubezpieczenie społeczne, 

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 

f) sprawienie pogrzebu, 

g) poradnictwo specjalistyczne, 

h) interwencja kryzysowa, 

i) schronienie, 

j) posiłek, 

k) niezbędne ubranie,  

l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy, 

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach 

wsparcia, 

n) mieszkanie chronione, 

o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w 

formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, 

 

Tabela  Nr 1. Powody  przyznawania  pomocy społecznej w latach 2014-2018. 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Ubóstwo 1124 1163 1083 1047 868 

2.  Sieroctwo 1 1 0 0 0 

3.  Bezdomność 25 14 14 17 14 

4.  

Ochrona  

macierzyństwa 
243 163 154 168 178 

w tym wielodzietność 160 113 110 113 115 

5.  Bezrobocie 1135 1055 1002 929 804 

6.  Niepełnosprawność 242 228 215 216 207 

7.  Długotrwała  choroba 366 240 207 241 248 

8.  

Bezradność  w 

sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego w  tym : 

180 166 177 125 105 
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- rodziny  niepełne 145 109 126 91 90 

- rodziny  wielodzietne 38 62 54 34 16 

9.  Przemoc w rodzinie 4 41 33 14 21 

10.  Alkoholizm 32 21 8 22 25 

11.  Narkomania 1 2 2 3 3 

12.  

Trudności w 

przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 

12 10 2 6 7 

13.  Zdarzenie losowe 11 2 2 3 3 

14.  Sytuacja kryzysowa 22 3 3 5 3 

 

W dalszym ciągu dominującymi powodami przyznania pomocy jest ubóstwo, bezrobocie, 

długotrwała choroba, ochrona macierzyństwa, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Powyższe liczby i zanotowane wskaźniki stanowią dla MOPS płaszczyzny działań w 

zakresie form wsparcia wdrażania programów walki z wykluczeniem społecznym i 

marginalizacją. Zadanie pobudzania społecznej aktywności odnosi się zarówno do osób i rodzin, 

jak i do środowisk lokalnych. 

Analizę danych statystycznych klientów w MOPS w Łapach w ostatnich latach 

przedstawia tabela zamieszczona poniżej. 

Tabela Nr 2. Świadczenia przyznane w latach 2014 – 2018. 

ROK Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Kwota świadczeń 

w zł 

2018 1071 2464 4 237 491,00 

2017 1218 1820 5 201 397,00 

2016 1304 2901 5 444 667,00 

2015 1343 2903 5 243 948,00 

2014 1483 3252 5 162 823,00 

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 

 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 

 prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 
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 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz 

rozwój specjalistycznego wsparcia; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 

tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

 opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

 sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej; 

 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 

tego pozbawionym; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków w wyniku  

zdarzenia losowego; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym 

dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

 przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

 opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 

zrezygnuje z  zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem 

rodziny oraz wspólnie niemieszkającymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

 praca socjalna; 

 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w 

miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z  zaburzeniami psychicznymi; 

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

 dożywianie dzieci; 

 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu; 

 pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego; 
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 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

 utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie  

środków na  wynagrodzenia pracowników; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Do zadań własnych gminy należy: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

 przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie  w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

 opracowanie i realizacja projektów socjalnych; 

 podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 

osłonowych; 

 współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie upowszechniania ofert 

pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o 

usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacja Programu 

Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy 

również organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Gmina jest obowiązana do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej, po otrzymaniu środków finansowych na ten cel. Jest to typowy element zakresu 

działania samorządu terytorialnego, bowiem ze względów racjonalnych wykonywanie zadań 

rządowych powierza się gminie bliskiej mieszkańcom wspólnoty.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2018r. realizowane były w środowiskach domowych 

dla 7 osób. 

 

Tabela Nr 3. Realizacja usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 

latach 2014-2018. 

Lata Ilość godzin usługi 
Ilość osób objętych 

pomocą 
Koszt usług 

w zł 

2018 3490 7 104 700,00 
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2017 3626 6 90 650,00 

2016 3368 6 67 360,00 

2015 3929 8 78 580,00 

2014 6155 12 123 100,00 

 

Wieloletni Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. 

Kontynuacją realizowanej w poprzednich latach pomocy państwa w dożywianiu jest 

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014–2020, która utraciła moc z dn. 31.12.2018r. Od 2019r. obowiązuje 

Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

W 2018 roku na realizację tego programu wydatkowano 924 664 zł, w tym środki z budżetu 

gminy 188664,00 zł. Dożywianie jest realizowanie w formie gorącego posiłku w 2 

przedszkolach, żłobku i 9 szkołach oraz w formie pieniężnej - zasiłku celowego. 

 

 

Tabela Nr 4. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2014-

2018 roku. 

Wyszczególnieni

e 
2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób 

objętych 

programem 

1602 1618 1231 1296 1128 

w tym liczba 

osób 

korzystających z 

posiłku 

870 766 752 732 759 

w tym liczba 

osób 

korzystających z 

zasiłku celowego 

974 1225 634 769 181 

w tym liczba 

osób 

korzystających 

ze świadczenia 

rzeczowego 

0 0 0 0 0 

KOSZT 

PROGRAMU 

OGÓŁEM (w 

zł) 

1 000 975 1 115 200 930 297 943 866 924 664 

w tym budżet 

gminy 
216 549 232 000 182 772 196 249 188 664 
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Zasiłek stały. 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeśli jej dochód, jak 

również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego. Osobie 

otrzymującej zasiłek stały opłaca się składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

 

 

Tabela nr 5. Realizacja zasiłków stałych w latach 2014-2018. 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

85 89 98 105 113 

Liczba osób w 

rodzinie 
108 111 122 127 135 

Kwota świadczeń 

w zł 
368 058 390 096 491 602 531 435 566 467 

 

Zasiłek  okresowy. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ustawa o pomocy społecznej szczegółowo 

określa wysokość zasiłków okresowych. Kwota zasiłku okresowego stanowi różnicę między 

kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem, z tym że zasiłek nie może być niższy od 50 % 

tej różnicy, jednak nie mniejszy niż 20,00 zł. Gmina otrzymuje dotację celową tego zadania z 

budżetu państwa.  

 

Tabela Nr 6. Realizacja zasiłków okresowych w latach 2014-2018. 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób, którym 

przyznano 

świadczenie 

1174 1047 1004 913 817 

Liczba osób w 

rodzinie 
2387 2149 986 1911 1708 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
3 527 732 3 082 327 3 209 446 2 934 473 2 454 771 

 

MOPS zrealizował wnioski w pełnym zakresie w wysokości ustalonej przepisami ustawy o 

pomocy społecznej. 

 

Usługi opiekuńcze i pobyt w domach pomocy społecznej. 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych 
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świadczonych w miejscu zamieszkania. Zakres usług musi być dostosowany do indywidualnych 

potrzeb osoby, obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. Pomoc przyznawana jest nieodpłatnie osobom samotnym 

posiadającym dochód do 701,00zł netto, osoby w rodzinie do 528,00zł netto na osobę. Osoby o 

wyższym dochodzie ponoszą częściową odpłatność za usługi na podstawie Uchwały 

XXIV/168/04 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 września 2004r., która określiła szczegółowe 

warunki przyznawania i odpłatności za świadczone usługi na terenie Miasta i Gminy Łapy. 

Ustalenie zakresu usług oraz odpłatności za ich świadczenie w formie decyzji administracyjnej 

jest zadaniem MOPS. W 2018r. z usług opiekuńczych skorzystało 20 osób. 

 

 

Tabela Nr 7. Realizacja usług opiekuńczych w latach 2014-2018. 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 
26 24 26 26 20 

Liczba osób w rodzinie 29 24 27 27 21 

Kwota świadczeń (w zł) 145 500 206 520 195 860 254 850 307 350 

 

W trakcie roku pracownicy socjalni wizytują środowiska osób, którym świadczone są usługi 

opiekuńcze zwracając uwagę na zgodność zakresu usług z potrzebami i wydaną decyzją 

szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

 

Tabela nr 8. Pobyt w domu pomocy społecznej w latach 2014-2018. 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 
18 17 17 17 17 

Liczba osób w rodzinie 18 17 19 19 17 

Odpłatność gminy za pobyt 

w DPS 

(w zł) 

427370 419230 474787 476652 541224 

 

Zasiłek celowy. 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. 

Może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, 

żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 

remontów i napraw sprzętu użytku domowego, a także kosztów pogrzebu. Potrzeby w tym 

zakresie są bardzo duże, jednak z uwagi na ograniczoną ilość środków i dużą liczbę osób 

ubiegających się o to świadczenie zasiłek celowy jest przyznawany w różnych wysokościach w 

zależności od sytuacji rodzin.  

 

Tabela Nr 9. Zasiłek celowy, celowy specjalny, celowy zwrotny w latach 2014 - 2018. 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 
541 619 288 339 252 

Liczba osób w rodzinie 1388 1550 799 840 638 
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Kwota świadczeń (w zł) 324 150 394 977 230 809 252 463 187003 

 

Tabela nr 10. Zasiłek celowy zdarzenie losowe w latach 2014 - 2018. 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie 
3 0 3 5 3 

Liczba osób w rodzinie 4 0 9 5 7 

Kwota świadczeń (w zł) 2300 0 5000 18650 10300 

 

Tabela nr 11. Sprawienie pogrzebów latach 2014 - 2018. 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób którym przyznano 

świadczenie 
3 1 1 3 4 

Liczba osób w rodzinie 3 1 1 6 4 

Kwota świadczeń (w zł) 6 925 2 484 2 300 7856 7757 

 

Praca socjalna. 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pracę socjalną 

świadczy osoba posiadające kwalifikacje pracownika socjalnego. Należy podkreślić szczególną 

rolę tego zawodu, jako zawodu zaufania społecznego, pracownik socjalny ma dostęp do 

szczególnie chronionych danych osobowych. Udziela on pomocy w przezwyciężaniu 

różnorodnych problemów ludzkich, co wymaga dużego zaangażowania oraz odpowiedzialności. 

Obok osób i rodzin praca socjalna kierowana jest do społeczności lokalnej. Podstawowe metody, 

którymi posługuje się pracownik socjalny to praca z indywidualnym przypadkiem. Wśród 

technik wykorzystuje się poradnictwo, mediację, informacje, interwencje i wspomagane 

kontakty interpersonalne, w tym kontrakt socjalny. Należy przy tym zachować godność osoby i 

jej prawo do samostanowienia. Praca socjalna jest znaczącą formą świadczenia niepieniężnego 

udziela się jej bez względu na posiadany dochód. Bardzo ważnym zadaniem pracownika 

socjalnego w ramach pracy socjalnej jest współpraca z innymi specjalistami, organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i wykluczeniu 

społecznemu. Jednym z wielu celów o podstawowym znaczeniu jest: ułatwianie włączania 

marginalizowanych, społecznie wykluczonych, słabych i zagrożonych grup ludzi do życia w 

społeczności lokalnej. 

Bardzo istotnym narzędziem pracy socjalnej jest kontrakt socjalny. W kontrakcie socjalnym 

opracowuje się diagnozę osoby/rodziny oraz formułuje cele, które ma osiągnąć osoba/rodzina 

dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt socjalny to umowa z klientem 

polegająca na wspólnym uzgodnieniu celów i działań między pracownikiem socjalnym a 

klientem, na wyjaśnieniu i wspólnej negocjacji wyboru możliwych rozwiązań pożądanej zmiany 

w trudnej sytuacji oraz określeniu na jej podstawie form i czasu realizacji kontraktu. Kontrakt 

jest narzędziem pozwalającym na zmobilizowanie osoby lub rodziny zainteresowanej 

rozwiązaniem własnych problemów, umożliwia dokonanie oceny osiągniętych celów 

operacyjnych i uzyskanych efektów. Narzędzie to, daje podstawę do ograniczenia bądź 

odmówienia pomocy klientowi skupionemu jedynie na eskalowaniu roszczeń, a nie 

rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. 
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Tabela nr 12. Realizacja pracy socjalnej w latach 2014-2018. 

Wyszczegól

nienie 
2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba 

rodzin 
939 1288 1211 1050 901 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

2072 2782 2736 2329 2023 

 

W 2018r. realizowano 40 kontraktów socjalnych w ramach projektu pt. Aktywna Integracja 

w Łapach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Ponadto realizowano 8 projektów socjalnych, w ramach których objęto 

wsparciem 124 osoby. Ocena realizacji zadań wykonywanych przez osobę/rodzinę jest 

dokonywana w trakcie i po zakończeniu kontraktu lub projektu socjalnego. Pracownicy socjalni 

podkreślają, że jednym z istotniejszych elementów kontraktu socjalnego jest podniesienie 

samooceny osoby/rodziny, ponieważ to osoba/rodzina musi dostrzec i ocenić zmiany, które 

nastąpiły w ich życiu. W ramach kontraktu socjalnego pracownicy socjalni podejmują działania 

w obecności klienta i rodziny. Planowane działania są adekwatne do możliwości osoby/rodziny i 

pracowników socjalnych. W pierwszej kolejności realizuje się cele priorytetowe – najpilniejsze i 

najważniejsze uwzględniające indywidualne możliwości i poziom motywacji osoby/rodziny. 

Zobowiązania podejmowane przez pracowników socjalnych w zakresie proponowanych form 

pomocy i pracy socjalnej dotyczą takich zagadnień, których osoba/rodzina nie jest w stanie 

samodzielnie rozwiązać. Są to działania skierowane na zbieranie i udostępnianie informacji oraz 

pomoc w rozwiązywaniu problemów.  

 

Praca socjalna jest realizowana przez: 

 poradnictwo rozumiane, jako udzielanie porad, wskazówek informacji dotyczących 

problemu osoby zwracającej się o pomoc do pracownika socjalnego 

 informowanie rozumiane, jako przekazywanie przez pracownika socjalnego osobie 

zainteresowanej użytecznych informacji o zasadach, kryteriach i możliwościach 

uzyskania pomocy w różnych jej postaciach 

 interwencja mająca na celu przyspieszenie załatwienia określonej sprawy, nadania jej 

biegu pomyślnego dla osoby, na rzecz, której pracownik socjalny podejmuje interwencję. 

 

Najczęściej podejmowane działania przez pracowników socjalnych to: 

 wskazywanie i uruchamianie własnych możliwości osoby/rodziny w zakresie 

rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej 

 motywowanie do podjęcia określonych działań (np. poszukiwanie pracy) 

 motywowanie do podjęcia leczenia, terapii (np. w przypadku uzależnień) 

 wzmocnienie starań klienta oraz interwencje (rozłożenie na raty zaległości 

czynszowych) 

 aktywizowanie zawodowe, przekazywanie wiedzy na temat poszukiwania pracy 

 umożliwienie kontaktu ze specjalistą (np. kierowanie do ośrodka wsparcia 

socjalnego) 

 kontakt z rodziną zamieszkałą oddzielnie (np. negocjowanie, co do form pomocy 

materialnej i niematerialnej) poszukiwanie wsparcia dla rodziny w środowisku 

(np. organizowanie pomocy sąsiedzkiej) 

 interwencje w środowisku (np. zgłoszenia dotyczące przemocy w rodzinie, 



 

15 

 

konfliktów, zdarzeń losowych) 

 wystąpienia z wnioskami i pismami do instytucji, pomoc w redagowaniu pism 

(np. pozwy o ustalenie alimentów, wydania wyroków) 

 

W okresie listopad 2016r. – luty 2019r. MOPS w partnerstwie z Fundacją Vita Familiae 

realizuje projekt pt. „Aktywna integracja w Łapach” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, którego ponad 100 

osób zostało objętych kontraktami socjalnymi. Do projektu kwalifikują się osoby zamieszkałe na 

terenie Miasta i Gminy Łapy, które są w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowane w PUP 

jako osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy MOPS w Łapach. Osoby te oddalone są od 

rynku pracy i wymagają szczególnego wsparcia ze strony urzędu pracy i innych instytucji rynku 

pracy. 

W ramach projektu zaproponowano wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące udział w 

Programie Aktywizacja i Integracja (PAiI), a w nim prace społecznie użyteczne (10 

h/tygodniowo) i grupowe poradnictwo specjalistyczne (10h/tygodniowo). W ramach tego 

programu uczestnicy w okresie styczeń – luty 2018r. otrzymali świadczenie w wysokości 324,00 

zł/miesięcznie. PAiI realizowany jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Białymstoku. Po zakończeniu udziału w PAI w okresie marzec 2018 – luty 2019 uczestnicy 

wzięli udział w Klubie Integracji Społecznej, który działa w strukturach MOPS w Łapach lub 

Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach prowadzone przez Fundację Vita Familie. 

Do KIS skierowano 20 osób. Osoby te zgodnie ze swoimi predyspozycjami zawodowymi miały 

do wyboru jedną z dwóch grup zawodowych: gastronomiczna lub rękodzielniczo-animacyjna. 

Ponadto w KIS odbyły kursy zawodowe: Kucharz lub Krawiec, ukończone egzaminem 

czeladniczym, doradztwo w zakresie  kompetencji cyfrowych, płatne praktyki zawodowe, 

wsparcie psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego oraz wyjazdy integracyjne 

(kino, kręgle, teatr). Do CIS skierowano 30 osób, które uczestniczyły w jednej z trzech grup 

zawodowych: porządkowej i zieleni miejskiej, opiekuńczo-animacyjnej lub ogrodniczo-

porządkowej. W ramach CIS zaproponowano uczestnikom doradztwo w zakresie kompetencji 

cyfrowych, warsztaty w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i ekonomii 

społecznej, wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, wyjazdy 

integracyjne, szkolenie w zakresie I pomocy przedmedycznej, ubezpieczenie emerytalno-

rentowe oraz świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych (w 

pierwszym miesiącu), 100% zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach) tj. 831,10 zł. W 

projekcie przewidziano również wsparcie towarzyszące. W okresie realizacji projektu 

zapewniano uczestnikom posiłek, zwrot kosztów dojazdu, pomoc w organizacji opieki nad 

dziećmi, odzież roboczą, badania w zakresie medycyny pracy, szkolenie BHP i p. poż., 

ubezpieczenie zdrowotne i NNW. Ponadto w programie przewidziano działania środowiskowe, 

które polegają na organizacji pracy z dziećmi uczestników projektu tj. rozbudzanie 

zainteresowań dzieci i młodzieży, zajęcia: sportowe, plastyczne, trening kulinarny, pogadanki ze 

specjalistami z różnych dziedzin, organizacja pikników integracyjnych, inne. 

 Wartość projektu to ponad 2 mln zł, a dofinansowanie to ponad 1,6 mln zł. Wkład własny 

to w znacznej części wartość świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom CIS 

finansowany z Funduszu Pracy. I edycja projektu realizowana była w okresie styczeń 2017 - luty 

2018, a II edycja w okresie styczeń 2018 - luty 2019. W dwóch edycjach projektu wsparciem 

zostało objętych ponad 100 osób. 
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Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez 

mieszkańców miasta  i gminy Łapy 

 

Od 1 maja 2015r. realizowany jest Gminny Program Osłonowy W Zakresie Zmniejszenia 

Wydatków Poniesionych Na Leki Przez Mieszkańców Miasta i Gminy Łapy. 

Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do osób przewlekle chorych, osób 

niepełnosprawnych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na 

zakup leków zleconych przez lekarza, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Łapy. 

 

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki jest udzielana ze 

środków własnych budżetu gminy w ramach zadań własnych na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia poniesionych wydatków na leki przysługuje, jeżeli: 

1. Miesięczne wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza osobom uprawnionym w 

miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczyły kwotę 30 zł. 

2. Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego 

lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego 

określonych odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. 

 

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków 

zleconych przez lekarza (pierwszego kontaktu lub specjalistę) jest przyznawana w wysokości 

wydatków poniesionych na ten cel przez osobę uprawnioną lub uprawnionego członka rodziny w 

miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jednak łącznie nie może być wyższa od kwoty: 

1. 30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 1 osoby uprawnionej, 

2. 40% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 2 osób uprawnionych, 

3. 60% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 3 i większej liczby osób 

uprawnionych. 

 

Tabela nr 13: Realizacja Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia 

wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Łapy w latach 2015-

2018. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób korzystających z 

programu 
134 212 239 213 

Wartość wypłaconych świadczeń w 

ramach programu 
42474,45 113699,74 147000,30 168767,37 

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przewiduje dwa kryteria 

dochodowe i dokonuje podziału świadczeń rodzinnych.  

 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,  

specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE. 
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 Świadczenie rodzicielskie 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 674 zł na osobę lub 764 

zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Do zasiłku rodzinnego przysługują 

dodatki z tytułu: 

 urodzenia dziecka, 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

 samotnego wychowywania dziecka, 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

 rozpoczęcia roku szkolnego, 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, prawo do 

świadczeń rodzinnych przysługuje: 

 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

 opiekunowi faktycznemu dziecka; 

 osobie uczącej się. 

 

Zasiłki rodzinne przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, lub nauki w szkole, 

jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę 

w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. 

Osobie otrzymującej zasiłek rodzinny mogą przysługiwać następujące dodatki: 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany jednorazowo w wysokości 1000 zł, 

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w 

wysokości 400 zł miesięcznie, 

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek przysługuje w wysokości 

193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, a w 

przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi 273 zł, nie więcej jednak niż 

546 zł.  

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, przysługuje w 

wysokości 95 złmiesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek 

przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

oraz 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek przysługuje raz w roku, w wysokości 

100 zł na dziecko, 

7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki od września do 

czerwca następnego roku kalendarzowego tj. 69 zł miesięcznie na dojazdy do szkoły, 113 zł 

miesięcznie na zamieszkanie.  

 

Tabela Nr 14. Realizacja zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w latach 2014-2018 w zł. 
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Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Zasiłki rodzinne 1846951 1748212 1950748 1946365 1910053 

II. 

Dodatki do 

zasiłków 

rodzinnych z 

tytułu: 

799437 739623 802649 762117 719889 

1. Urodzenia dziecka 96000 77000 102000 100000 90000 

2. 

opieki nad 

dzieckiem w 

okresie korzystania 

z urlopu 

wychowawczego 

76707 82913 100776 90140 64411 

3. 

samotnego 

wychowywania 

dziecka 

132930 122885 105729 89542 83065 

4. 

kształcenia i 

rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawnego 

60380 56280 59490 59390 56280 

5. 
rozpoczęcia roku 

szkolnego 
116000 108000 106000 95000 92800 

6. 

podjęcia przez 

dziecko nauki w 

szkole poza 

miejscem 

zamieszkania 

96060 89795 106334 105650 100678 

7. 

wychowanie 

dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

221360 202750 222320 222395 232655 

 Razem 2646388 2487835 2753397 2708482 2629942 

8. 

Jednorazowa 

zapomoga z tyt. 

urodzenia  dziecka 

163000 136000 174000 201000 185000 
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Świadczenia wypłacone w niepełnej wysokości tzw. 1 zł za 1 zł – 108121,18 zł. 

 

Tabela nr 15. Informacja o rodzinach pobierających świadczenia w latach 2014-2018. 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

Ponadto ustawa reguluje kwestie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. 

„becikowe”, przysługującą, na każde żywo urodzone dziecko. O świadczenie może ubiegać się 

matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka.  Jednorazowego dodatku z 

tytułu urodzenia dziecka nie należy mylić z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się 

dziecka, czyli tzw. becikowym. Wynosi ona 1000 zł, a kryterium dochodowe jest dużo wyższe: 

1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Liczba osób w rodzinie musi uwzględniać 

noworodka. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy, od dnia narodzin 

się dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dot. dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną 

albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia, którąś z w/w form 

albo przysposobienia dziecka nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 

Świadczenia opiekuńcze. 

Kolejną grupą świadczeń rodzinnych są świadczenia opiekuńcze:  

1. Zasiłek pielęgnacyjny (przyznawane niezależnie od dochodu), 

2. Świadczenie pielęgnacyjne (przyznawane niezależnie od dochodu), 

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy (przyznawany zależnie od spełnienia kryterium 

dochodowego). 

1. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest do 16 roku życia, jeżeli dziecko legitymuje się 

orzeczeniem o niepełnosprawności. Natomiast powyżej 16 roku życia zasiłek pielęgnacyjny 

przysługuje osobie legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia lub gdy 

legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny 

przysługuje również osobie powyżej 75 roku życia, jeśli nie jest uprawniona do dodatku 

pielęgnacyjnego – aktualnie zasiłek wynosi 184,42 zł miesięcznie. 

2. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną 

zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 

lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Świadczenie pielęgnacyjne docelowo ma równać się kwotowo płacy minimalnej, w 2017r. 

wynosiło 1406zł, w 2018r. – 1477zł. Od 1 stycznia 2019r. świadczenie wynosi 1583,00zł. 

Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Liczba rodzin pobierających świadczenia 

rodzinne 
1230 1073 1138 1158 976 
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3. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a 

także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

764,00zł.  

W przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 

wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do 

specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 

najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, 

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 

zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym 

specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

Tabela Nr 16. Realizacja świadczeń opiekuńczych w latach 2014-2018 w zł. 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Zasiłki pielęgnacyjne 759645 730575 723690 699057 732692 

Świadczenia 

pielęgnacyjne 
481453 749640 757900 833622 967311 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
14560 151251 235521 241266 285712 

Razem 1255658 1631466 1717111 1773945 1985715 

 

Świadczenie rodzicielskie 

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie 

rodzinne – świadczenie rodzicielskie, które przysługuje: 

 matce albo ojcu dziecka,  

 opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o 

odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 

 rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia 

opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku 

życia; 
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 osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o 

odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 

 skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po 

wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia 

urodzenia dziecka; 

 śmierci matki dziecka; 

 porzucenia dziecka przez matkę. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 

 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 

 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 

 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 

 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. W razie urodzenia 

dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 

ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na 

podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w 

wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez 

kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych. 

W 2016r. wypłacono świadczenie rodzicielskie na kwotę 508754,00 zł, w 2017r. – na kwotę 

762452,00 zł, w 2018r. – na kwotę 632467,00zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w 

ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. 

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia 

kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY. 
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Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku, której w 

okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i 

bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia 

egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 

 braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

 braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do 

ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości 

zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika 

sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana 

wysokości zasądzonych alimentów. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

 została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy 

zastępczej; 

 zawarła związek małżeński. 

 

Tabela Nr 17. Realizacja świadczenia alimentacyjnego w latach 2014-2018 w zł. 

Rok Wydatki w złotych 
Liczba rodzin 

otrzymujących świadczenie 

2014 612 313,00 79 

2015 558 432,00 74 

2016 512 874,00 66 

2017 490 321,00 58 

2018 408 080,00 74 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo 

opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez nie 18 r. ż. Warunkiem uzyskania 500+ na 

pierwsze dziecko jest kryterium dochodowe 800 zł netto, w przypadku dziecka z 

niepełnosprawnością w rodzinie 1200 zł netto. Określone w przepisach określenie „pierwsze 

dziecko” – oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku 

4. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 

500+ 
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życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, najstarszym dzieckiem  

będzie to,  które zostanie  wskazane przez osobę składającą  wniosek. 

W przypadku ubiegania się na drugie i kolejne dziecko nie ma potrzeby 

udokumentowania sytuacji dochodowej rodziny. 

Świadczenie te jest w kwocie 500 zł. Podzielne jest w trzech przypadkach: 

nowonarodzone dziecko,  ukończenia przez dziecko 18 r.ż oraz kiedy mamy do czynienia z 

rodzinami po rozwodzie lub separacji kiedy Sąd orzeknie naprzemienną władzę rodzicielską – w 

tych przypadkach 500 zł zostanie podzielone na faktyczną liczbę dni i zostanie wypłacona 

należna kwota, dla osoby wnioskującej. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: dziecko pozostaje w związku 

małżeńskim, dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

albo w pieczy zastępczej;, pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia 

wychowawczego na własne dziecko, członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko 

świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o 

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie 

przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego 

dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: 

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje; 

2) ojciec dziecka jest nieznany; 

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone; 

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i 

nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 

sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 

Tabela nr 18: Realizacja świadczenia wychowawczego w ramach Programu RODZINA 

500+. 

 2016 2017 2018 

Ilość rodzin, w tym z 

podziałem na ilość 

dzieci 

1371 1289 1265 

1 dziecko 725 693 679 

2 dzieci 469 425 425 

3 dzieci 142 134 120 

4 dzieci 31 32 36 

5 dzieci 4 5 5 

Liczba rodzin na 

pierwsze dziecko bez 

914 809 767 
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niepełnosprawności z 

podziałem na dochód 

Bez dochodu 171  52 46 

Do 400 zł 443  355 303 

Od 400,01 do 574 zł 159 208 201 

Od 574,01 do 674 zł 75  102 90 

Od 674,01 do 754 zł 47  61 78 

Od 754,01 do 800 zł  19  31 49 

Liczba rodzin na 

pierwsze dziecko z 

niepełnosprawnością z 

podziałem na dochód 

49 60 53 

Bez dochodu 6 4 0 

Do 400 zł 17 23 14 

Od 400,01 do 664 zł 8 9 14 

Od 664,01 do 764 zł 5 6 7 

Od 764,01 do 800 zł 2 6 3 

Od 800,01 do 844 zł  0 1 2 

Od 844,01 do 1100 zł 11 8 8 

Od 1100,01 do 1200 zł 0 3 5 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

9 774 894,44 13 105 003,69 12 742 461,24 

Od 2018r. realizowane jest rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 maja 2018r. w 

sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, jest to 

rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z 

rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, 

świadczenia w wysokości 300 zł. Świadczenie  przysługuje bez względu na dochód rodziny. Z 

programu w 2018r. skorzystało 2113 dzieci na kwotę 633900,00 zł. 

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym 

5. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE. 
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na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem 

lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy i 

jedynie w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o 

dodatkach mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie decyzji 

administracyjnej Burmistrza Łap. Pieniądze wypłacane są z budżetu gminy, na terenie, której 

położony jest lokal. 

Gmina przyznaje dodatek mieszkaniowy zawsze na okres sześciu miesięcy, licząc od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku przez wnioskodawcę. 

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany i wypłacany następującym osobom: 

 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 

 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 

 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 

 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i 

ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 

 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

 

Tabela Nr 19. Realizacja dodatków mieszkaniowych w latach 2014-2018. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba złożonych 

wniosków 
754 716 695 622 550 

Łączna kwota 

wypłaconych 

dodatków 

1097619,51 1022622,95 969369,00 825922,99 733500 

 

Od 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek 

energetyczny. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, odbiorcą 

wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego określa Minister Gospodarki 

stosownym obwieszczeniem. Jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od składu 

osobowego gospodarstwa domowego, od 1 maja 2018 r. wynosi: 

a) prowadzonego przez osobę samotną wynosi -11,35 zł/miesiąc, 

b) składającego się z 2 do 4 osób wynosi -15,77 zł/ miesiąc, 

c) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi -18,92 zł/miesiąc. 

W 2018r. wydano 237 decyzje na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Tytułem dodatku energetycznego w 2018 r. wypłacono 14975,94 zł. 

Było małe zainteresowanie składaniem wniosków na dodatek energetyczny ze względu na 

małe kwoty dofinansowania oraz problemami z dostarczeniem umowy z zakładem 

dostarczającym energię elektryczną (umowa zagubiona, mieszkanie wynajmowane - brak 
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imiennej umowy z zakładem). 

 

Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej należy do zadań własnych gminy. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

członków wspólnoty samorządowej Gmina Łapy wynajmuje lokale mieszkalne wchodzące w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina na zasadach i wypadkach określonych w ustawie z 

dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby 

mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Umowy najmu są zawierane z 

osobami spełniającymi warunki zawarte w Uchwale nr XXXV/322/01 Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Łapy. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo 

zawarcia umowy najmu lokalu zawarte są w §4 i §5 w/w uchwały. W celu realizacji społecznej 

kontroli wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas 

nieokreślony wprowadzona jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa składająca się z minimum 

pięciu osób, powołanych w szczególności spośród przedstawicieli: Rady Miejskiej w Łapach i 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Poniższa tabela przedstawia ilość lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie 

MOPS w Łapach. 

 

Tabela nr 20: Lokale mieszkalne komunalne w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łapach stan na 31.12.2018 r. 

L.p. Rodzaj lokalu ilość zamieszkałe niezamieszkałe 

1. Mieszkania lokatorskie 47 47 0 

2. Mieszkania socjalne 15 14 1 

3. RAZEM 62 61 1 

 

Do zakresu działań z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem gminy należy w szczególności: 

1. Ewidencjonowanie budynków i lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu 

Gminy oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej. 

2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją i utrzymaniem należytego stanu 

technicznego budynków i lokali i związanej z nimi infrastruktury technicznej. 

3. Przejmowanie zwalnianych przez użytkowników protokołem zdawczo-odbiorczym  

i dozorowanie zwalnianych lokali oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem 

(przechowywanie kluczy, udostępnianie lokali do obejrzenia osobom zainteresowanym), 

a także informowanie Urzędu Miejskiego o zwolnionych lokalach mieszkalnych. 

4. Realizowanie zamiany lokali mieszkalnych. 

5. Rozliczanie czynszów za lokale i innych opłat związanych z zarządem lokalami z zasobu 

mieszkaniowego gminy Łapy. 

6. Prowadzenie windykacji należności czynszowych. 

7. Wykonywanie zadań obrony cywilnej w zakresie wynikającym z przepisów 

szczególnych. 

 

6. ZASOBY MIESZKANIOWE. 
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8. Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawa miejscowego w zakresie gospodarki 

komunalnej. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 112/15 Burmistrza Łap z dnia 28.07.2015r. w sprawie 

ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego, w formie świadczeń innego rodzaju istnieje 

możliwość odpracowania zaległości związanych z zajmowanym mieszkaniem. 

Odpracowywanie polega na tym, że najemcy lub członkowie rodzin, które mają 

zadłużenie z tytułu zajmowanego mieszkania uczestniczą w prostych pracach porządkowych (np. 

koszenie, sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, grabienie i usuwanie 

liści, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie 

zimowym, rozwieszanie ogłoszeń, czyszczenie tablic informacyjnych, usuwanie ogłoszeń, inne 

prace porządkowe w obiektach komunalnych), drobne prace naprawcze i remontowe na rzecz 

Gminy Łapy. Spłata zadłużenia w formie świadczeń innego rodzaju może być wykonywana na 

rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Łapy tj. żłobków, przedszkoli, szkół, Biblioteki, DK, 

OKF, OP, MOPS, UM. 

Za każdą przepracowaną godzinę otrzymują 8 zł rozliczane na podstawie miesięcznej kart 

pracy.  

W 2018r. z możliwości odpracowania długu skorzystały 2 rodziny, w tym 1 rodzina 

spłaciła swoje zadłużenie. W 2017 r. - skorzystały 4 rodziny, w tym 1 rodzina spłaciła swoje 

zadłużenie. W 2016 r. z możliwości tej korzystały 4 rodziny.  

 

L.p.  2016 2017 2018 

1.  Ilość rodzin, która 

skorzystała z możliwości 

odpracowania długu 

4 4 2 

2.  Ilość przepracowanych 

godzin 

579 463 633 

3.  Wartość odpracowanego 

długu w zł 

4632,00 3704,00 5064,00 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach realizuje zadania związane z przyznawaniem 

i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie Ustawy z 

dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.  

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:  

 stypendium szkolne 

 zasiłek szkolny  

 

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Łapy: 

 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia;  

7. STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE. 
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 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających 

dzieciom i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim w zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym 

umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;  

 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;  

 słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 24 roku życia.  

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających 

przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność itp.  

 

Stypendium nie przysługuje uczniom:  

1. klas zerowych,  

2. którzy nie mieszkają na terenie Miasta i Gminy Łapy  

3. którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).  

4. którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w 

rodzinie zastępczej. 

 

Stypendium może być przyznane w formie: 

 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w 

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  

 pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników,  

 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania (uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów).  

 Stypendium szkolne realizowane jest poprzez: 

 refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub 

rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę bądź pełnoletniego ucznia,  

 zakup przez szkołę lub MOPS w Łapach pomocy edukacyjnych.  

Tabela nr 21: Liczba przyznanych stypendiów szkolnych. 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Liczba przyznanych 

stypendiów 

szkolnych 

482 432 382 300 259 

 

Tabela nr 22: Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych. 
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2015 2016 2017 2018 

Liczba przyznanych 

zasiłków szkolnych 
5 3 11 9 

Łączna kwota 

wypłaconych stypendiów i 

zasiłków szkolnych 

527666,0

0 

452510,0

0 
354430,00 284870,00 

  

 

 

 

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od 

dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać 

z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 

osiągnięcia 25 lat.  

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na 

okres ważności orzeczenia.    

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z 

katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na 

przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 

proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. 

dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. 

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 

Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy 

Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny 

jest dostępny na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.  

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny 

wielodzietnej. 

W 2017 roku wpłynęły 54 wnioski od rodzin o wydanie KDR, wydano 180 Kart Dużej 

Rodziny. 

W 2018 roku przyjęto 60 wniosków na Kartę Dużej Rodziny, zaś wydano 275 kart. 

 

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom którzy kiedykolwiek 

mieli na utrzymaniu troje i więcej dzieci. 

Sporządziły: Maria Busłowska, Agnieszka Łupińska - Starsi specjaliści pracy socjalnej 

Uczestnictwo w Klubie Seniora ”Po drugiej stronie tęczy” jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Z każdego spotkania sporządzana jest lista obecności uczestników. Seniorzy uczestniczą 

systematycznie - podpisanych jest 15 deklaracji -oprócz tego kilkanaście osób uczestniczy 

akcyjne. Ideą klubu jest działalność wolontarystyczna. Seniorzy w większości sami planują 

8. KARTA DUŻEJ RODZINY. 

 

9. KLUB SENIORA. 

http://www.rodzina.gov.pl/
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charakter spotkań - inicjatywa oddolna.  

Oferowane formy wsparcia w Klubie to:  

Angażowanie się w wolontariat - Seniorzy propagują ideę wolontariatu, doświadczenia życiowe 

pozwalają na zrozumienie i zauważenie ludzkich potrzeb, cierpienia, samotności. Rozwija się 

współpraca ze społecznością lokalna, placówkami i instytucjami w Gminie Łapy. Czują się 

potrzebni, pomocni, cieszą się, a ich potencjał jest jeszcze komuś potrzebny i może być 

pozytywnie spożytkowany. Uwrażliwiają się, kształtuje się w nich poczucie empatii. Seniorzy 

odwiedzają chorych w szpitalu w Łapach, podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w 

Uhowie, uczniów w Szkole Podstawowej w Uhowie, dzieci w Przedszkolach w Łapach.  

Zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe - Pozwalają na  uczestniczenie w życiu kulturalnym, 

mogą poznawać ciekawe miejsca, zabytki, tradycje. Seniorzy organizują wyjazdy do teatru, 

wycieczki w ciekawe zakątki Polski, biorą udział w konferencjach, pogadankach. Gościli 

seniorów z Michałowa, Knyszyna, Kleosina - biorących udział w projekcie LPK, dla których ich 

działalność jest wzorem do naśladowania. Wzięli udział w konferencji na zaproszenie Policji na 

temat bezpieczeństwa oraz zagrożeń cyfryzacją i podpisywania niekorzystnych umów. Trójka 

seniorów reprezentuje Gminną Radę Seniorów. Wzięli udział w wizycie studyjnej, aby poznać 

działalność Rad Seniorów w Polsce. Seniorzy opracowują sztuki teatralne, monologi, do których 

własnoręcznie przygotowują stroje, dekoracje, dopasowują teksty i piosenki. Utworzyli grupę 

taneczną, gdzie sami wybierają utwory, kroki taneczne i komponują stroje. Swoimi występami 

uświetniają wiele imprez organizowanych na terenie Gminy Łapy.  

Treningi Kulinarne - Seniorzy bardzo lubią zajęcia zespołowe, współpraca w grupie jest dla nich 

czymś bardzo oczywistym i potrzebnym. Rozwijają umiejętności manualne, zdrowego żywienia, 

dekorowania potraw. Wymieniają się przepisami współczesnymi, ale również celebrują dawne 

przepisy i tradycje. Pieką ciasta, wykonują desery, sałatki, baby ziemniaczane i inne potrawy, na 

które zapraszają innych seniorów, częstują dzieci, degustują swoje  wyroby na czwartkowych 

wieczorach tanecznych w „Sali Pod aniołem”.  

Zajęcia sportowo-rekreacyjne - sprawność fizyczna jest bardzo ważna, dlatego seniorzy bardzo o 

nią dbają. Korzystają z siłowni zewnętrznej przy MOPS w Łapach, oraz organizują wycieczki 

rowerowe np. do Płonki Kościelnej, spacery z „ kijkami” ogniska, korzystają z wyjazdów na 

basen. Propagują i uczestniczą w zajęciach na świeżym powietrzu.  

Zajęcia rękodzieła - seniorzy w okolicach świąt rocznych i dni, które można celebrować np. Dzień 

Zakochanych, Dzień Kobiet spotykają się i z własnych materiałów wykonują laurki, stroiki, 

bombki, kwiaty, palmy, którymi później obdarowują najbliższych lub osoby w szpitalu lub DPS. 

 

Imprezy, w których udział wzięli seniorzy w 2018r. to:  

 Potańcówka pod Gwiazdami,  

 Sobótka w Uhowie - taniec,   

 Udział z występem tanecznym podczas „Dni Łap”, 

 „Dożynki”, 

 Droga Krzyżowa ulicami Łap,  

 Mikołajki Miejskie,  
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 „Majówka militarna” 

 Koncert charytatywny ”Dla Frania” 

 Wigilia Miejska,  

 Taneczne wieczorki czwartkowe - integracja.  

Oprócz tego osoby starsze – seniorzy z klubu seniora „Po drugiej stronie tęczy” kontynuowały 

udział w projekcie „Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Łapach” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie  realizowano: 

 warsztaty rękodzielnicze „Zrób to sam..” 

 warsztaty taneczne „Taniec to życie” 

 warsztaty kulinarne „Być jak Gessler” 

 „Dietetyka na co dzień” - treningi kulinarne, 

 odwiedziny osób chorych i starszych w szpitalu i DPS, 

 celebrowanie rocznych świat i uroczystości, 

 uczestnictwo w piknikach i festynach na uroczystościach na terenie Gminy i poza nią  

 poradnictwo, w tym specjalistyczne umożliwiające rozwijanie problemów życiowych, 

świadczonych dla osób starszych. 

 „Pamiętamy” wieczorki wspomnień…dotyczące rocznic, i osób ważnych lokalnie- 

odwiedziny na cmentarzach i składanie kwiatów i zapalanie zniczy. 

 Spotkania z „Ciekawym człowiekiem”. 

Seniorzy biorą aktywny udział podczas sesji Gminnej Rady Seniorów, uczestniczą w 

wycieczkach, wyjazdach do teatru.  

Ponadto odbyła się wizyta studyjna do Augustowa, gdzie przedstawili swoje dobre praktyki, 

umiejętności i pomysły na działania klubu seniora. itp.  

W ramach poznania historii regionów Polski odbyła się wycieczka do Kazimierza Dolnego, 

Lublina, Puław. 

Coroczna „Parada seniorów” w Warszawie. 

W 2018 roku odbyło się wiele spotkań i prób w związku w planowanymi występami. 

Tematyka spotkań ustalona w harmonogramie rocznym min: treningi kulinarne, próby teatru, 

próby tańca, organizacja i omawianie wspólnych przedsięwzięć, zajęcia rekreacyjne, sportowe, 

wieczorki taneczne, świętowanie imienin uczestników oraz wszystkich świat kalendarzowych 

typu Dzień Babci i Dziadka, andrzejki, Dzień Kobiet, organizowanie pogadanek, uczestnictwo w 

konferencjach, spotkania z ciekawymi ludźmi. Ponadto kilkukrotnie uczestniczyli w 

profilaktycznych spotkaniach z policją i strażą pożarną odnośnie bezpieczeństwa osób starszych. 

Za swoje zaangażowanie są nagradzani na Gali Wolontariatu i Dniu Seniora.  

 

Sporządziły: Maria Busłowska, Agnieszka Łupińska - Starsi specjaliści pracy socjalnej 

Ze względu na swoją rolę, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach jest 

naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi pomóc. MOPS 

bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy i 

10. WOLONTARIAT 
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potrzeby. Angażując wolontariuszy może na nie lepiej i szybciej reagować, bez nakładów 

finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług. Wolontariusze mają w MOPS-ie szerokie 

pole do działania: zajmują się dziećmi (np. pomoc w odrabianiu lekcji), seniorami, 

bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi. Pomagają na terenie Ośrodka, w Świetlicy 

Socjoterapeutycznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, bezpośrednio w domach 

podopiecznych lub podczas imprez organizowanych przez MOPS.  

Uczestnictwo w Klubie Wolontariusza „Bohaterowie codzienności” jest dobrowolne. Z 

każdym wolontariuszem zawarte jest porozumienie miedzy nim (lub rodzicem, jeśli wolontariusz 

jest niepełnoletni) a Korzystającym.  

Podpisanych jest 15 deklaracji uczestnictwa w projekcie, jednak akcyjnie przychodzi 

około 30 wolontariuszy. Podpisywana jest na spotkaniach lista obecności. Spotkania 

organizowane są tak, aby nie kolidowały z nauką młodych ludzi. Daty i godziny spotkań są 

dostosowywane w zależności od możliwości wolontariuszy. Odbyły się wiele spotkań, prób 

związanych z organizacją uroczystości i imprez oraz spotkań integracji międzypokoleniowej z 

osobami starszymi.  

Wolontariusze udzielają się przy wielu imprezach na terenie Gminy Łapy np.:  

 Mikołajki Miejskie, 

 „Dni Łap”, 

 „Militarna majówka”, 

 koncert charytatywny „ Dla Frania”, 

 integracja międzypokoleniowa z Klubem Seniora „Po drugiej stronie tęczy” (wspólne 

celebrowanie ważniejszych uroczystości), 

 pomoc przy odrabianiu lekcji słabszym uczniom,  

 odwiedzanie chorych w szpitalu i DPS Uhowo, 

Podziękowaniem za całoroczną działalność jest organizowana Gala Wolontariatu. 

Oprócz tego wolontariusze wzięli udział w  kontynuacji projektu „ Wdrażanie usprawnień 

organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” projekt współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie  

realizowano: 

 „Młodzi uczą starszych”- kurs komputerowy dla seniorów, 

 odwiedzanie cmentarzy w związku z rocznicami i świętem zmarłych, 

 warsztaty teatralne „Życie to teatr” - umożliwiające ujście negatywnym emocjom oraz 

prace nad sobą, 

 warsztaty rękodzielnicze - „Zrób to sam”, 

 warsztaty kulinarne - „Być jak Gessler”, 

 celebrowanie świąt min. Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, 

Andrzejki, 

 Udział w Sobótce w „Uhowie”. 
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Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Impuls” w Łapach w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Bank 

Żywności Suwałki-Białystok w ramach Podprogramu 2017 i Podprogramu 2018 w 2018 r. 

przekazało najbardziej potrzebującym rodzinom paczki żywnościowe. Pomoc żywnościowa 

realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Do wsparcia uprawnione są osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: 

- spełniają określone przez MRPiPS kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej 

potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria 

określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

oraz 

- których dochód nie przekracza 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby 

w rodzinie. 

Aby skorzystać z pomocy należy najpierw zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łapach w celu uzyskania skierowania, na podstawie którego wydawane będą 

paczki. 

Tabela nr 23: Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

 Podprogram 2017 

(01.08.2017-30.06.2018) 
Podprogram 2018 

(01.08.2018-31.12.2018) 

Ilość rodzin korzystających z 

PO PŻ  

903 723 

Ilość osób w rodzinach 

korzystających z PO PŻ  

1988 1558 

Ilość przekazanych paczek 

żywnościowych  

8914 1476 

Łączna ilość ton przekazanej 

żywności  

97,2809 t 17,35260 t 

Wykaz przekazanych 

produktów żywnościowych:  
 groszek z marchewką 

 fasola biała  

 koncentrat pomidorowy 

 buraczki 

 powidła śliwkowe 

 makaron jajeczny  

 makaron kukurydziany  

 ryż biały 

 kasza gryczana  

 herbatniki maślane  

 mleko UHT  

 ser   

 gulasz wieprzowy  

 groszek  z marchewką 

 fasola biała 

 koncentrat pomidorowy 

 buraczki 

 powidła śliwkowe 

 makaron jajeczny 

 makaron kukurydziany 

 ryż biały 

 kasza gryczana 

 herbatniki maślane 

 mleko UHT 

 ser 

 szynka drobiowa 

 

11. REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC 

ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. 
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 szynka wieprzowa   

 szynka drobiowa 

 pasztet wieprzowy 

 kabanosy 

 filet z makreli w oleju  

 cukier biały 

 miód 

 olej rzepakowy 

 szynka wieprzowa 

 pasztet wieprzowy 

 kabanosy 

 filet z makreli w oleju 

 cukier 

 miód 

 olej rzepakowy 

 gołąbki w sosie 

Potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz zabezpieczenia w zakresie 

realizacji świadczeń, wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla pracowników 

ośrodka i bieżące utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych w tym: 

również niezbędne okresowe naprawy, konserwacje i modernizację posiadanego już sprzętu, 

zakup materiałów, administrację i rozwój systemu informatycznego. 

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów 

społecznych, prowadzona na bieżąco przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 

który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy 

korzystających z pomocy, dane przekazywane przez inne podmioty działające w systemie 

pomocy społecznej, a także analizy zasobów gminy w sferze socjalnej (kadrowych i 

instytucjonalnych). 

W związku z realizacją Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014 – 2021, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny, zachodziła potrzeba: 

a) podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej 

poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej, 

b) wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Łapach poprzez oddzielenie wypłaty 

świadczeń od pracy socjalnej i usług socjalnych, 

c) podejmowanie działań służących aktywizacji (zawodowej, społecznej, edukacyjnej i 

zdrowotnej) osób i rodzin marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

d) wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i 

wychowywania dzieci;  

e) wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz 

pozostawienia w niej dziecka lub powrotu do niej dziecka, co generuje rozwój 

asystentury, 

f) rozwój wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych i starszych,  

g) rozwój działalności klubu seniora i klubu wolontariusza,  

h) rozwój pracy socjalnej, w szczególności poprzez pracę metodą projektu socjalnego, 

i) udostępnienia bazy lokalowej na terenie gminy (np. świetlice, remizy osp) w celu 

organizowania: grup samopomocowych, spotkań o charakterze obywatelsko - 

edukacyjnym, warsztatów w zakresie kształtowania umiejętności społecznych 

 

12. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 

2018 ROK. 
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mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, 

j) wyposażenie pracowników w podstawowe narzędzia pracy – wymiana oprogramowania 

specjalistycznego służącego do realizacji zadań ośrodka na programy pracujące w 

środowisku windows oraz zakup sprzętu komputerowego, doposażenie stanowisk pracy, 

k) realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla najbiedniejszych 

mieszkańców Łap. 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach poniżej przedstawia informację 

dotycząca wydatków w 2018 r. 

700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 2019 Wykonanie 2018 

70005 zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami 328337,00 285842,38 

Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły do odnowienia mieszkania ul. Górna 1, artykuły 

papiernicze, biurowe. 

Zakup usług pozostałych: prowizje, ścieki, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, 

utrzymanie czystości, usługi pocztowe, pozostałe koszty. 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r. - 1 etat 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 1 etat 

 

851 Ochrona zdrowia Plan 2019 Wykonanie 2018 

85153 zad. własne Zwalczanie narkomanii 7000,00 7000,00 

Wynagrodzenie bezosobowe: wynagrodzenie członków komisji ds. RPA, 

Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, plastyczne do zajęć z dziećmi 

uczęszczającymi do Świetlicy Socjoterapeutycznej. 

Zakup usług pozostałych: wypoczynek dzieci- kolonie- część kosztów. 

 

851 Ochrona zdrowia Plan 2019 Wykonanie 2018 

85154 zad. własne Przeciwdziałanie alkoholizmowi 267265,00 291320,12 

Wynagrodzenia bezosobowe: Wynagrodzenie członków komisji ds. RPA 

Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, biurowe, plastyczne, dekoracyjne- 

materiały do zajęć z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy. 

Zakup usług remontowych: naprawa kanalizacji. 

Zakup usług pozostałych: ścieki, za wynajem pomieszczeń na klub AA, kolonie dla dzieci- część 

kosztów, dowóz dzieci na kolonie, odbiór odpadów komunalnych, Wigilia dla dzieci i ich rodzin- 

część kosztów 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 5,75 etatów 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 5,75 etatów 

 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85203 zad. Zlecone Ośrodki wsparcia 926000,00 831310,80 

Zakup materiałów i wyposażenia: art. papierniczych, art. chemicznych, środki czystości,  art. 

dydaktycznych, edukacyjne, art. do zajęć z domownikami ŚDS, oprogramowanie Office, paliwo 

do samochodów, zakup kijów, kredy i akcesoriów do bilarda, pojemniki na odpady segregowane, 

szafa, zakup usług remontowych: konserwacja dźwigu. 
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Zakup usług pozostałych: usługa cateringowa, opłata za ścieki, usługa pocztowa, badanie 

okresowe dźwigu, pomiary elektryczne dźwigu, odpady komunalne, przewóz osób, montaż 

zabezpieczeń w szafach, abonament RTV, przedstawienie teatralne dla uczestników ŚDS 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 12,75 etatów 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 13,00 etatów 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85205 zad. własne 

Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 53383,00 52438,18 

Zakup usług pozostałych: kolonie dla dzieci- część kosztów, Wigilia dla dzieci i ich rodzin- 

część kosztów 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 1,25 etatów 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 1,25 etatów 

 

855 Rodzina Plan 2019 Wykonanie 2018 

85504 zad. własne Wspieranie rodziny 594857,00 517261,84 

Opłaty na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych 

Zakup materiałów i wyposażenia: oprogramowanie Office, wentylatory, oprawy oświetleniowe, 

art. papiernicze, biurowe  

Zakup usług pozostałych: prenumerata publikacji, montaż wentylatorów, program antywirusowy, 

usługa budowlano- montażowa, usługa pocztowa 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 5,5 etatu 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 5,5 etatu 

 

855 Rodzina Plan 2019 Wykonanie 2018 

85504  2030 

Wspieranie rodziny -  projekt Asystent 

rodziny 0,00 69686,00 

 

855 Rodzina Plan 2019 Wykonanie 2018 

85504  2010 Wspieranie rodziny-  Dobry Start 537000,00 655030,00 

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup druków, książki, materiały biurowe, papiernicze 

Świadczenia z Programu Dobry Start  - 633900,00 zł wypłacono na 2113 dzieci 
 

855 Rodzina Plan 2019 Wykonanie 2018 

85501  2060 Świadczenia wychowawcze 12281000,00 12936508,87 

Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, biurowe, środki chemiczne,  

Zakup usług pozostałych: usługa pocztowa, zakup i przedłużenie licencji na program do 

świadczeń wychowawczych, program antywirusowy- licencja 

 świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ - 12742461,24 zł 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 4 etaty 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 4 etaty 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85502 zadania własne 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 53945,00 53317,14 
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ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PFRON, odpis na ZFŚS 

Zakup materiałów i wyposażenia: papier do ksero 

Zakup usług pozostałych: prowizje, usługa pocztowa, montaż zabezpieczeń w szafach, 

przedłużenie licencji na program do świadczeń rodzinnych 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 1 etat 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 1 etat 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85502 2010 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 6577000,00 6445685,04 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PFRON, odpis na ZFŚS,  

Zakup usług pozostałych: usługa pocztowa, 

Kwota wypłaconych świadczeń w I-XII 2018 r.: 

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 4 900 703,15 zł 

- fundusz alimentacyjny- 406 630,00 zł 

- świadczenie rodzicielskie –629 240,65 zł 

- zasiłek dla opiekuna- 118 761,20 zł 

- zasiłek „Za życiem”- 8 000,00 zł 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 4 etaty 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 4 etaty 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85213 2010 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach centrum integracji 

społecznej 58 000,00 43 777,72 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków dla opiekuna: 43 777,72 zł 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85213 2030 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach centrum integracji 

społecznej 79 000,00 76 103,93 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od: - zasiłków stałych- 48062,00 zł 

             - Uczestników CIS-  18 541,71 zł 

                                                                    - Uczestników KIS –  9 500,22 zł 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85214 zadania własne 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 210  000,00 206 247,26 

Zasiłki celowe -       29722,89 zł  

Pomoc lekowa -   168 767,37 zł 
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Usługa- za pogrzeb - 7 757,00 zł 

Opłata za schronisko dla bezdomnych – 0,00 zł 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85214 2030 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 431 000,00 2 454 770,69 

Zasiłki okresowe 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85215 2010 

Dodatki mieszkaniowe - dodatki 

energetyczne 4500,00 15 275,45 

Dodatek energetyczny 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85215 zadania własne Dodatki mieszkaniowe 734000,00 733 075,65 

Dodatki mieszkaniowe 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85216 2030 Zasiłki stałe 672 000,00 566 466,92 

Zasiłki stałe  

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85219 zadania własne Ośrodki Pomocy Społecznej 2 504 613,00 2 251 310,27 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PFRON, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, 

dofinansowanie do okularów dla pracowników,  

Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia dla opiekunek 

Zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, paliwo do samochodów, artykuły elektryczne, 

hydrauliczne, art. chemiczne, papier toaletowy. artykuły komputerowe (m.in. klawiatura, mysz), 

rollup, druki, artykuły budowlano-remontowe, środki ochrony indywidualnej, nakładki na 

monitory, pojemniki na odpady segregowane, nagrody na galę wolontariatu, nagrody NA 

Mikołajki Miejskie 

Zakup usług remontowych: naprawa samochodu, konserwacja dźwigu, konserwacja alarmu, 

konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego, wymiana wentylatorów, remont 

uszkodzonej elewacji 

Zakup usług pozostałych: prowizje, wymiana opon w samochodach, usługa pocztowa, usługa 

cateringowa, serwis oprogramowania, opłata za ścieki, odbiór odpadów komunalnych, 

wykonanie druków, coroczny przegląd kominów, zniszczenie dokumentów w archiwum, najem 

lokalu na prowadzenie Filii Świetlicy Socjoterapeutycznej, Wigilia dla dzieci i ich rodzin- część 

kosztów, odnowienie podpisu elektronicznego, licencja oprogramowania, prenumerata, okresowe 

przeglądy obiektów budowlanych, przegląd gaśnic, badanie wydajności hydrantowej 

 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 45 etatów- w tym własne i zlecone 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 45 etatów- w tym własne i zlecone 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 
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85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 332 000,00 334 000,00 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatki dla pracowników socjalnych 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85228 2010 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 120 480,00 120 960,00 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PFRON, odpis na ZFŚS, art. biurowe, rękawice dla 

opiekunek, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 3 etaty 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 3 etaty 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85228 zadania własne 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 554000,00 542 920,05 

Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85230  zadania własne Pozostała działalność- dożywianie 200 000,00 188 664,74 

Zasiłki – dożywianie- 83167,00 zł 

FV, noty księgowe za obiady dla dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach                           - 

105 497,74 zł 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85230 2030 Pozostała działalność- dożywianie 800 000,00 736 000,00 

Zasiłki – dożywianie- 84 542,44 zł 

FV, noty księgowe za obiady dla dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach                               

- 651 457,56 zł 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85503 2010 

Pozostała działalność- Karta Dużej 

Rodziny 1493,00 495,53 

Zakup artykułów biurowych związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85295 zadania własne Pozostała działalność- KIS 102415,00 87 713,48 

Zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, papiernicze, sprzęt AGD, art. chemiczne, środki 

czystości, niszczarka, pojemniki na odpady segregowane, art. dekoracyjne, materiały ogrodnicze, 

art. przemysłowe, 

Zakup usług pozostałych: usługa pocztowa, wykonanie tablicy zabezpieczeń ochrony 

przeciwpożarowej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, program antywirusowy, 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 1 etat 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 1 etat 
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852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85295 zadania własne 

Pozostała działalność - Dzienny Dom 

”Senior +”- dotacja 108 000,00 108 000,00 

Wynagrodzenia  wraz z pochodnymi .                                                                                          

Zakup materiałów i wyposażenia: materiały do zajęć z uczestnikami Dziennego Domu 

„Senior+”, materiały biurowe  

oraz opłaty na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ (woda, CO i energia elektryczna) 

Zakup usług pozostałych: ścieki, odbiór odpadów komunalnych 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85295 zadania własne 

Pozostała działalność- Dzienny Dom 

”Senior+” 186000,00 192 338,12 

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi. 

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały do zajęć; zakup środków czystości, 

artykułów plastycznych i dekoracyjnych, grill, książki, gry planszowe, notebook, wizualizer, 

odkurzacz, maszyna do szycia, 

Zakup usług pozostałych: transport uczestników Dziennego Domu S+, zakup gorących posiłków 

Zakup usług remontowych: konserwacja alarmu 

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r.- 4 etaty 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 4 etaty 

 

852 Pomoc społeczna Plan 2019 Wykonanie 2018 

85295 zadania własne 

Pozostała działalność- projekt 

„Aktywna integracja w Łapach”- 

dotacja 0,00 460 968,58 

 

Świadczenia społeczne: świadczenia z tyt. prac społecznie użytecznych 

Wynagrodzenia osobowe: wynagrodzenie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika 

socjalnego, wynagrodzenie doradcy w zakresie kompetencji cyfrowych, wynagrodzenie 

opiekuna gr. gastronomicznej, gr. rękodzielniczo-animacyjnej, doradcy zawodowego, 

wynagrodzenie animatorów   

Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenie pedagoga/coucha,  specjalisty d. BHP 

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników, materiałów 

do prowadzenia zajęć, zakup materiałów, drobnego sprzętu do prowadzenia zajęć z dziećmi i 

młodzieżą,  

Zakup usług pozostałych: badania medycyny pracy, wynajem autokaru, zakup biletów do kina, 

teatru, na kręgle, zakup odzieży ochronnej, wynajem sprzętu rekreacyjnego na piknik rodzinny, 

wyżywienie uczestników KIS, kurs Kucharz i Krawiec, egzaminy czeladnicze dla uczestników 

kursów 

Pozostałe koszty: ubezpieczenie NNW uczestników,  wynagrodzenie uczestników projektu- 

praktyki zawodowe u pracodawcy, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu,  

Koszty pośrednie 

 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
Plan 2019 Wykonanie 2018 

85395 zadania 

własne 

Pozostała działalność - projekt „Wdrożenie 

usprawnień organizacyjnych w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach”- 

dotacja 0,00 80 625,00 
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Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych zaangażowanych przy realizacji 

projektu 

Zakup usług pozostałych: wynagrodzenie eksperta ds. uzależnień,  

koszty pośrednie 

  

854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 2019 Wykonanie 2018 

85415 zadania własne i 

§2030 Pomoc materialna dla uczniów 48200,00 284 870,00 

Wypłata zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych dla  uczniów – 20% płatne ze środków 

Gminy Łapy. 

Wypłata zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych dla  uczniów – 80% płatne ze środków z 

zadań zleconych. 
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Załącznik nr 1 

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Świetlicy Socjoterapeutycznej za 2018 rok 

 

Świetlica Socjoterapeutyczna „Świat w kolorach” jest placówką wsparcia dziennego 

działającą przy MOPS w Łapach przy ul. Głównej 50. Filia znajduje się w dzielnicy Łapy Osse 

przy ul. Letniej 1. Świetlica w Łapach dysponuje 50 miejscami, a Filia 15 miejscami. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku do świetlicy w Łapach uczęszczało 44 dzieci a do Filii 14 

dzieci. W roku 2018 ze Świetlicy w Łapach i na Osse skorzystało łącznie 84 dzieci (65 dzieci w 

Łapach i 19 dzieci na Osse). 

Głównymi problemami z jakimi borykają się dzieci uczęszczające do świetlicy są: 

 trudności w wyrażaniu, nazywaniu uczuć,  

 trudności w radzeniu sobie z uczuciami szczególnie trudnymi, 

 trudności z dostosowaniem się do obowiązujących norm i zasad, 

 wagarowanie, 

 agresja, 

 nieadekwatny obraz własnej osoby, 

 nieumiejętność dostrzegania własnych zalet, 

 trudności w byciu w grupie, 

 trudności we współpracy, 

 trudności w komunikowaniu się, 

 brak umiejętności słuchania, 

 nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi, trudnymi, 

 brak asertywności, 

 deficyty empatii, 

 trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji, 

 nieśmiałość, wycofanie, izolowanie się, 

 zniekształcone sądy poznawcze dotyczące siebie, świata i innych ludzi, 

 deficyty uwagi, impulsywność, nadruchliwość, 

 trudności w nauczaniu, zaległości programowe. 

 

Charakterystyka grupy świetlicowej w Łapach. 

Do świetlicy zapisanych jest w 44 dzieci, pięcioro z nich posiada  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, w tym dwójka dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane 

przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W grupie świetlicowej znajduje się 

20-cioro dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącymi dostosowania 

nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości. W większości opinii z PPP jednym z 

powodów występujących trudności dzieci jest trudna sytuacja rodzinna. Sześć  rodzin objętych 

jest nadzorem kuratora, a pomocą asystenta rodziny 5 rodzin. Niektóre rodziny objęte są  

wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Charakterystyka grupy świetlicowej w Filii (Łapy Osse) 

Do filii świetlicy zapisanych jest 14 dzieci, w tym 5-cioro posiada opinie z PPP w Łapach 

o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do ich potrzeb i możliwości, cztery rodziny objęte są 

opieką asystenta rodziny. 
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Problemy, z którymi najczęściej borykają się rodziny to: alkoholizm, przemoc w 

rodzinie, brak zaradności życiowej, bezrobocie, rodziny niepełne: matki lub ojcowie samotnie 

wychowujący dzieci, rodziny zrekonstruowane, wielodzietność, zaburzenia więzi, problemy 

wychowawcze z dziećmi, zaburzenia zachowania dzieci. Rodzicom często brakuje umiejętności 

wychowawczych. Dlatego podążając za potrzebami dla rodziców prowadzone są w świetlicy 

przez psychologa warsztaty umiejętności wychowawczych. W roku 2018 odbyło się 10 spotkań 

z psychologiem: 

1. Rozwiązywanie konfliktów i problemów 

2. Co znaczy być dobrym rodzicem 

3. Motywacja dzieci do nauki 

4. Aby skutecznie się porozumiewać-komunikaty typu „ja” 

5. Zagrożenia współczesnego świata: anoreksja, bulimia, depresja, samookaleczenia, 

próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży 

6. Co jest potrzebne dziecku do szczęścia? 

7. Ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację uwagi u dzieci 

8. Kłamstwa i jak sobie z nimi radzić? 

9. Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci? 

10. Stres- wróg czy przyjaciel? 

 
Świetlica realizuje swe zadania poprzez prowadzenie działalności: 

socjoterapeutycznej, profilaktycznej, wychowawczej. 

W Świetlicy w Łapach funkcjonują 3 grupy socjoterapeutyczne, a w Filii jedna grupa 

socjoterapeutyczna. W jednej z grup w Łapach do czerwca 2018 roku kontynuowany był 

Program przezwyciężania nieśmiałości przeznaczony do realizacji na rok szkolny 2017/2018.  

Program ten znajduje się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych na 2017r 

przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Stworzenie grupy dzieci nieśmiałych i praca z nimi podyktowane 

było potrzebami i obserwacjami. 

Celem programu przezwyciężania nieśmiałości jest: 

 stworzenie dzieciom nieśmiałym okazji do rozwijania umiejętności poznawczych, 

społecznych i emocjonalnych, 

 pomoc w przezwyciężaniu bierności, bezradności oraz zaszczepienie poczucia sprawstwa, 

 wzmacnianie ich wewnętrznych sił i wiary w siebie i swoje możliwości, 

 kształtowanie optymistyczne stylu wyjaśniania przyczyn zdarzeń. 

Treści programowe poszczególnych grup socjoterapeutycznych dostosowane są do deficytów 

konkretnej grupy, a skupione głównie wokół następujących bloków tematycznych: 

 integracja, 

 poznajemy siebie i innych, 

 budowanie pozytywnego obrazu własnej wartości, 

 moi najbliżsi – rodzina, 

 nasze uczucia, 

 asertywność, 

 skuteczna komunikacja, 

 rozwiązywanie konfliktów, 

 radzenie sobie ze stresem, 

 kłamstwa, 

 profilaktyka uzależnień. 

 

W zakresie działalności profilaktycznej prowadzane są zajęcia przygotowujące dzieci i 
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młodzież do radzenia sobie z zagrożeniami (jest to realizowane w ramach zajęć 

socjoterapeutycznych, wychowawczych, edukacyjnych, indywidualnym kontakcie oraz w czasie 

wakacyjnego wyjazdu wzbogaconego o program profilaktyczny, comiesięcznych zebraniach 

społeczności świetlicowej, która pełni rolę społeczności korekcyjnej). 

 

W zakresie działalności wychowawczej: 

 prowadzone są zajęcia grupowe z wykorzystaniem zabaw i gier psychologicznych, 

 zajęcia kulinarne, 

 zajęcia twórcze: plastyczne, teatralno-muzyczne,  

 zajęcia ruchowe, sportowe, 

 zajęcia edukacyjne rozwijające pasje i zainteresowania dzieci, 

 zajęcia poza świetlicą: wycieczki, kolonie profilaktyczne, wyjścia w teren, spotkania z 

ciekawymi ludźmi, wyjścia do Biblioteki, wyjścia do zaprzyjaźnionych placówek np. 

Dziennego Domu Senior + 

 

Wakacje i ferie w Świetlicy 

 

Ferie 

 

W drugim tygodniu ferii (29 styczeń-2 luty 2018r.) wspólnie z Parafią Św. Krzyża  

organizowaliśmy tygodniowe zimowisko, w którym uczestniczyło 70 dzieci, w tym 35 dzieci ze 

świetlicy. Każdy dzień rozpoczynał się mszą świętą i wspólną modlitwą. Odwiedziliśmy Strefę 

Kubusia oraz siłownię, gdzie można było wyskakać nadmiar energii. Na feriach nie brakowało 

zawodów sportowych, wyjazdu na basen, wspólnych zabaw z chustą animacyjną, zajęć 

plastycznych oraz licznych konkursów. Bardzo podobały się dzieciom zajęcia z robotyki 

prowadzone przez studentów  z Fabryki Przyszłych Inżynierów. Zawody robotów powstałych na 

zajęciach dostarczyły wszystkim wielu emocji. Na zakończenie odbył się bal przebierańców, 

gdzie dzieci prezentowały przygotowane za zajęciach maski karnawałowe. 
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W drugim tygodniu ferii odbywały się w świetlicy planowe zajęcia: plastyczne, teatralno-

muzyczne, sportowe, integracyjne i kulinarne. 

 

Wakacje 

 

 W dniach od 25-29 czerwca 2018r. odbywały się półkolonie zorganizowane przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach oraz Parafię Świętego Krzyża, w których 

uczestniczyło 64 dzieci, w tym 29 dzieci ze świetlicy. 

W czasie półkolonii dzieci uczestniczyły w warsztatach ceramicznych w Uhowie, gdzie 

lepiły garnki, a na koniec piekły kiełbaski na ognisku. Wyjazd na basen oraz zajęcia w Świetlicy 

Socjoterapeutycznej i z robotyki, jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie obyło 

się bez wspólnego kucharzenia, zabaw na trampolinie, zajęć w sali terapeutycznej, siłowni, 

wspólnego śpiewania itp. Na zakończenie półkolonii wszyscy udaliśmy się na stadion na zajęcia 

sportowe. Nagrodą dla wszystkich wytrwałych były lody, które były wielką ochłodą w jedyny 

upalny dzień półkolonii. 

 

 

W dniach 29.06-05.07.2018r. 11 dzieci ze świetlicy odpoczywała w Ośrodku „Caritas 

Bliźnim” w Ptakach k. Nowogrodu. Wypoczynek miał charakter warsztatowy, gdyż w jego 

trakcie można było uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach: językowych, gitarowych, 

sportowych, artystycznych, muzycznych czy liturgicznych. Przewodnią tematyką kolonii była 

kultura europejska, którą można było poznać bliżej dzięki warsztatom językowym prowadzonym 

przez nauczycieli, kleryków oraz animatorkę mieszkającą na co dzień w Belgii. Dużym 

zainteresowaniem cieszyła się nauka gry na gitarze, prowadzona dla początkującej grupy 

kolonistów. Codziennie odbywały się warsztaty śpiewu oraz zajęcia artystyczne. Nie zabrakło 

wspólnych tańców, zabaw animacyjnych, karaoke, pokazu talentów, seansów filmowych, pokazu 

mody europejskiej, olimpiady sportowej, gier terenowych i codziennych dyskotek. Odbyło się 



 

46 

 

również spotkanie z policjantami i strażakami, którzy mówili o zasadach bezpieczeństwa 

podczas letniego wypoczynku. W czasie pobytu realizowany był również program 

profilaktyczny. 

 

Świetlica w społeczności lokalnej 

 

XIV Przegląd Kolęd i Pastorałek 

W styczniu odbył się już po raz XIV Przegląd Kolęd i Pastorałek. Świetlica już od kilku lat 

bardzo chętnie bierze udział w przeglądzie organizowanym przez Stowarzyszenie Sportowo-

Edukacyjne. Grupa świetlicowa „Świetliki” zaprezentowała się na scenie z następującymi 

kolędami: „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i „Dzisiaj w Betlejem”. Świetlicę reprezentowała 

również solistka wykonując kolędę „Gdy śliczna Panna”. 

 

Kiermasz wielkanocny 
Dnia 18 marca w budynku Szkoły Katolickiej odbył się kiermasz na którym można było 

zobaczyć twórczość wielkanocną dzieci ze świetlicy, Dziennego Domu senior + oraz ŚDS. To 

czas wspólnego obcowania podopiecznych z tych placówek, wymiany doświadczeń, wspólnych 

międzypokoleniowych dyskusji. 

 

Udział w XVI Podlaskich Dniach rodziny 

W ubiegłym roku MOPS oraz Świetlica  włączyły się w obchody XVI Podlaskich Dni Rodziny 

pod hasłem „Rodzina - miłość, wsparcie i tradycja”. W kalendarium podlaskich imprez znalazły 

się Dni Rodziny w naszej placówce, które połączone były z Dniami Otwartymi MOPS 5 

czerwca. Dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, szaszłyki owocowe czy też własnoręcznie 

dekorowane babeczki to jedne z wielu atrakcji które czekały na najmłodszych tego dnia na placu 

MOPS. Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej zaprezentowały się swoim rodzicom, dziadkom 

z częścią wokalno-artystyczną. Nie brakowało wierszy dla mam, które niedawno obchodziły 

swoje święto oraz dla tatusiów i dziadków, którzy obecni byli na Dniu Rodziny. Własnoręcznie 

przygotowane przez dzieci prezenty wywołały uśmiech na twarzach najbliższych. Na 

zakończenie wspólny grill pozwolił uzupełnić „wyskakane” przez dzieci w tańcach siły. 
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Dni Łap 

Dnia 10 czerwca  dzieci ze Świetlicy wystąpiły na scenie w czasie obchodów Dni Łap. Energia 

jaka emanowała ze sceny w czasie tanecznego występu dzieci nie pozostała bez komentarza 

prowadzącego. Inną atrakcją jaką przygotowała dla wszystkich dzieci obecnych na Dniach Łap 

nasza świetlica była loteria fantowa w której każdy los wygrywał. 

 

 

Udział Świetlicy w Festynie „Jak dobrze mieć sąsiada” 

Dnia 15 lipca w Łapach odbył się festyn  „Jak dobrze mieć sąsiada” w organizację, którego po 

raz kolejny włączyła się również Świetlica. Dzieci wystąpiły z repertuarem taneczno-

muzycznym. Placówka przygotowała również gry i zabawy dla najmłodszych oraz loterię 

fantową. 
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Dożynki Gminne 

Dnia 26 sierpnia w Płonce Kościelnej odbyły się Dożynki Gminne. Jak co roku nie zabrakowało 

też stanowiska z rękodziełem świetlicowym. Niestety pogoda tego dnia nie dopisała i niemal 

przez całą imprezę padało. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W tym roku Świetlica tradycyjnie startowała w XI już edycji konkursu „Najlepszy produkt 

lokalny Gminy Łapy”. Tym razem zaprezentowaliśmy produkt pod nazwą „Co w drzewie 

piszczy”. Jak sama nazwa mówi prezentowane produkty były wykonane z drzewa, pilśni. Nasz 

rejon od dawien dawna jest związany z drzewem - gdyż lasów na naszych terenach nigdy nie 

brakowało, a co za tym idzie na bazie drzewa od dawna  powstawały: sprzęty gospodarstwa 

domowego, ozdoby, dekoracje. Świetlica nasza postanowiła przybliżyć ten surowiec naturalny i 

dzieciom i na nim pracować. Przepiękne anioły, szkatuły, biżuteria, zakładki do książek oraz 

wiele innych ciekawych drewnianych rzeczy można była znaleźć na naszym stanowisku. 

Świetlica nasza zdobyła wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną 

 

Udział w Pikniki „W zdrowiu ku niepodległości” 

Dnia 09.09.18r Świetlica włączyła się w obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości biorąc 

udział w Pikniku „W zdrowiu ku niepodległości” zorganizowanym przy Parafii Świętego Krzyża 

w Łapach. Zespół „Świetliki” wystąpił na scenie z repertuarem tanecznym. Dla dzieci biorących 

udział w pikniku placówka nasza przygotowała loterię fantową na której każdy los wygrywał. 

 

Kiermasz na Boże Narodzenie 

Dnia 9 grudnia w niedzielę w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej odbył się Kiermasz  

Bożonarodzeniowy. Można było nabyć lub obejrzeć przeróżne rękodzieło, które może być 

świąteczną dekoracją własnego domu lub  pięknym, niepowtarzalnym prezentem dla kogoś 

bliskiego. Na stoiskach Świetlicy Socjoterapeutycznej, Dziennego Domu „Senior Wigor”  nie 

brakowało: stroików bożonarodzeniowych, bombek, drzewek  świątecznych wykonanych 

przeróżnymi technikami, obrazków, aniołów, mikołajów, świec oraz kartek świątecznych. 
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Udział w konkursie „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” 

Z okazji Miejskich Mikołajek MOPS w Łapach ogłosił konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę 

Mikołajkową”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas V Łapskich Mikołajek. 

Świetlica nasza przystąpiła do konkursu i na zajęciach plastycznych dzieci przygotowały ozdoby 

choinkowe: bombkę wykonana na balonie i wieniec jutowy. Starania dzieci zostały nagrodzone 

wyróżnieniem oraz nagrodą rzeczową. 

 

Wigilia Miejska 

W tym roku również Świetlica włączyła się w organizację Wigilii Miejskiej. Wspólnie z 

seniorami z Dziennego Domu Senior + przygotowaliśmy międzypokoleniową jasełka pt. 

„Dzisiaj w Betlejem”.  Na zajęciach kulinarnych upiekliśmy z dziećmi muffiny, które 

rozdawaliśmy   przybyłym gościom. 
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Imprezy okolicznościowe w Świetlicy 

Dzień Babci i Dziadka 

Dnia 22 stycznia Świetlica nasza udała się z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka do 

Dziennego Domu Senior + w Łapach. Dzieci na te okazje przygotowały kwiaty z krepiny oraz 

kolorowe pudełeczka w których kryły się własnoręcznie pieczone ciasteczka. Wspólne karaoke, 

konkursy oraz tańce, których  nie zabrakowało tego dnia były dowodem na to, że Seniorzy i 

dzieci to całkiem zgrana drużyna w której jedni mogą dużo nauczyć się od drugich. Wiele 

radości wywołali nagle przybyli nieznani przebierańcy, którzy żwawo dołączyli do grupy 

tańczących. 

 
 
Walentynki 

Dnia 14 lutego świętowaliśmy w świetlicy dzień Św. Walentego. Na tę okazje przez ponad 

tydzień wszyscy przygotowywali pocztówki, które to zbierane były we własnoręcznie zrobionej  

skrzynce na listy. Tego wieczoru rozdano pocztę walentynkową. Każdy dostał pocztówkę, list co 

wywołało uśmiech i zadowolenie na twarzach świetliczaków. Ale to nie jedyne atrakcje tego 

wieczora. Wybraliśmy się  również do Biblioteki na film „Asterix i Obelix”. 

 

Wielkanocne spotkanie z rodzicami 

Dnia 22 marca miało miejsce w placówce Wielkanocne Spotkanie Świetlicowych Rodzin, na 

które przybyli: rodzice, dziadkowie, młodsze i starsze rodzeństwo dzieci uczęszczających na co 

dzień do Świetlicy. Spotkanie rozpoczęło się warsztatem plastycznym, gdzie wspólnie robiliśmy 

kartki świąteczne dla najbliższych. Następnie miał miejsce słodki poczęstunek, który został 

przygotowany przez dzieci na zajęciach kulinarnych. Na zakończenie dzieci na sali 

gimnastycznej uczestniczyły w szeregu zabaw, a rodzice zaproszeni zostali na warsztat z 

psychologiem, na którym poszukiwali wspólnie odpowiedzi na ważne pytanie „Co jest potrzebne 

dziecku do szczęścia?” 
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Dzień Asystenta 

 

Dnia 28 września dzieci ze Świetlicy uczestniczyły w Dniu Asystenta. Na tę okazję 

przygotowały Paniom Asystentkom  prezenty  oraz występ taneczny. Na zajęciach kulinarnych  

przygotowały również słodki poczęstunek na ten dzień (przekładane wafle, muffiny, blok). 

Zabawa z Paniami Asystentkami, które wcieliły się w role piratów dostarczyła wszystkim wiele 

radości. Wspólne poszukiwanie ukrytej mapy, wcielanie się w role piratów, poszukiwanie 

skarbów oraz mierzenie się w różnych konkurencjach doprowadziła przy grupowej współpracy 

do odnalezienia ukrytego skarbu. Nagrodą dla wszystkich był słodki poczęstunek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andrzejki 

Dnia 29 listopada sala sportowa w świetlicy została zamieniona w „salę wróżb” i zabaw. 

Uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach przemienili się we wróżbitów i 
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poprowadzili wieczór andrzejkowy. Przepowiadali wszystkim chętnym przyszłość, wróżyli z 

magicznej kuli. Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał 

papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii. Katalog wróżb był różnorodny, a każdy 

pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. 

Tego dnia rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Dzieci 

bardzo się do konkursu przyłożyły, a niektóre prace powstawały w domach przy wspólnym 

zaangażowaniu całych rodzin z czego się bardzo cieszymy, bo prace były przecudne. Piękne 

stroiki, pocztówki, łańcuchy, wieńce adwentowe i świeczniki. Pomoc babć była też nieodzowna, 

bo któż lepiej jak one zrobiłby piękną czapkę na drutach, która przykrywała świecznik. 

Wszyscy, którzy podjęli się zadania wzięcia udziału w konkursie zostali nagrodzeni, a zwycięscy 

otrzymali nagrody rzeczowe. 

Tego dnia nie zabrakowało też dobrej muzyki. Po wróżbiarskim wieczorku był czas na 

dyskotekę. Zmęczeni i głodni mogli uzupełnić swoje siły przy słodkim stole. 

 

 
 

 

Mikołajki świetlicowe 

Dnia 6 grudnia do dzieci ze Świetlicy przyszedł Święty Mikołaj. Do spotkania z tak zacnym 

gościem dzieci się przygotowały i każde miało dla Mikołaja przepiękny kolorowy rysunek. 

Mikołaj wyłonił również osobę, która tego dnia była najciekawiej przebrana w świetlicy. 

Zwycięzcą został piękny aniołek, który skradł serce świętego. Prezenty jakie dostały dzieci to 

oczywiście słodkości. Cała świetlica obdarowana została sportowymi grami komputerowymi. 

Wspólne zabawy i rozmowy z Mikołajem trwały do wieczora. Każdy miał chwilę na rozmowę i 

wręczenie swej pracy. Na zakończenie by upamiętnić to wyjątkowe spotkanie zrobiliśmy 

wspólne zdjęcie i pożegnaliśmy świętego Mikołaja bo tyle dzieci tego dnia jeszcze na niego 

czekało. 
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Wigilia w Świetlicy 

Tuż przed samymi 

Świętami Bożonarodzeniowymi 19 grudnia spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii z 

przedstawicielami Miasta, Kościoła  oraz rodzicami, opiekunami oraz  pracownikami. Ban 

Burmistrz Krzysztof  Gołaszewski złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. 

Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Maciejewski. Wspólna 

modlitwa, łamanie się opłatkiem i wieczerza wigilijna całych rodzin świetlicowych jest 

niezwykłym przeżyciem dla całej społeczności świetlicowej.  W wigilii uczestniczyło 100 osób 

bo tak liczna jest świetlicowa rodzina.   

 

 

Edyta Michałowska 

Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej 
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Załącznik nr 2 

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach 

ul. Główna 50, 18-100 Łapy 

za 2018 rok 
 

Liczba miejsc 

 

44 

Liczba uczestników na 31.12.2018 r. 

 

Ogółem - 35, w tym: 

 

Liczba uczestników ze spectrum autyzmu i 

niepełnosprawnością sprzężoną 

 

9 

Liczba osób korzystająca z usług ośrodka z 

innych gmin na podstawie zawartych 

porozumień 

 

0 

Frekwencja uczestników w poszczególnych 

miesiącach roku 

- styczeń 

- luty 

- marzec 

-kwiecień 

- maj 

-czerwiec 

- lipiec 

- sierpień 

- wrzesień 

- październik 

-listopad 

-grudzień 

 

 

Styczeń – 81% 

Luty – 87% 

Marzec – 83% 

Kwiecień – 87 % 

Maj – 85% 

Czerwiec – 85% 

Lipiec– 82%  

Sierpień – 87% 

Wrzesień – 90% 

Październik – 89% 

Listopad – 88% 

Grudzień – 85%  

 

I. Formy i efekty prowadzonej działalności (opis wykonania i ocena realizacji):  

 

1. Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym: 

 

 Podczas treningu samoobsługi i zaradności życiowej uczestnicy uczą się obsługiwać 

pralkę automatyczną, prasować, zmywać naczynia, porządkować przestrzeń wokół 

siebie, pielęgnacji kwiatów, gospodarować pieniędzmi, wypełniać proste dokumenty oraz 

załatwić podstawowe sprawy urzędowe.  

 Trening higieniczny ma na celu wyrabianie nawyku codziennego dbania o higienę 

osobistą (mycie zębów, włosów, mycie całego ciała itp.), zadbania o swój wygląd 

zewnętrzny oraz wyrabianie nawyków prozdrowotnych. Cele realizowane są przez 

organizowanie pogadanek, instruktażu oraz umożliwienie uczestnikom wykonywania 

w/w czynności higienicznych w placówce. 

 Trening kulinarny ma na celu nabycie przez uczestników takich umiejętności jak 

gotowanie, pieczenie, układanie codziennego jadłospisu, sporządzania listy zakupów i 
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ich dokonywania. Podczas tych zajęć uczestnicy uczą się również samodzielnego 

posługiwania sprzętem AGD. W ośrodku jest dobrze doposażona kuchnia z jadalnią, 

która umożliwia realizację w/w celów. 

 Zajęcia stolarskie prowadzone są w celu zdobycie wiedzy na temat drobnych napraw i 

konserwacji przedmiotów będących na wyposażeniu placówki oraz zdobycie 

umiejętności z zakresu obróbki drewna. Podczas tych zajęć uczestnik uczy się również 

korzystać z wkrętarki, otwornicy, wiertarki i imadła, posługiwać się podstawowymi 

narzędziami typu młotek, śrubokręt, kombinerki itp.  

 W ramach zajęć krawieckich uczestnicy uczą się prostych ściegów szycia ręcznego, 

przyszywania guzików, haftu krzyżykowego, szydełkowania, robienia na drutach oraz 

obsługi maszyny do szycia.  

 W pracowni komputerowej uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się 

zestawem komputerowym, jego oprogramowaniem oraz nabywają umiejętności jego 

zastosowania w nauce, zabawie i rozwijaniu zainteresowań. Pracownia komputerowa 

daje możliwość samodzielnego przygotowania dokumentów w edytorze tekstu oraz 

korzystania z Internetu.  W pracowni działa „zespół redakcyjny”, który zajmuje się 

prowadzeniem kroniki, gazetek ściennych, aktualizacją strony internetowej oraz 

prowadzeniem profilu na Facebooku.     

 Podczas zajęć rewalidacyjnych uczestnicy nabywają nowe umiejętności w zakresie 

funkcjonowania poznawczego i społecznego, jak też utrwalają sprawności takie jak 

pisanie, czytanie i liczenie. 

 

2. Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: 

 

 Dzięki uczestnictwu w treningu prowadzenia rozmowy domownicy nabywają takie 

umiejętności jak wyrażanie swoich myśli, współpracy w grupie podczas wykonywania 

wspólnego zadania i aktywnego słuchania 

 W „Sali Doświadczania Świata” – uczestnicy pobudzają swoje zmysły: wzroku,   

słuchu, dotyku oraz relaksują się i wyciszają. Trenowanie umiejętności wprowadzania się 

w stan relaksacji zmniejsza napięcia psychiczne i fizyczne, co w efekcie pozwala 

osiągnąć poprawę nastroju i samopoczucia. 

 

3. Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego: 

 

 Trening umiejętności spędzania czasu wolnego – podczas realizacji tego treningu 

uczestnicy mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania lekturą książek, czasopism 

(biblioterapia), audycjami telewizyjnymi i radiowymi, a także rozwijają umiejętność 

korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka rekreacyjna, udział w 

imprezach kulturalnych, sportowych i towarzyskich. Poprzez ten trening uczestnik uczy 

się konstruktywnie zarządzać czasem wolnym i rozwijać swoje zainteresowania.  

 Zajęcia plastyczne mają na celu kreowanie przez działania twórcze pozytywnych postaw 

wychowawczych, własnej kultury, obyczajów, poczucia własnej wartości oraz 

doskonalenie sprawności manualnych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się technik 

plastycznych takich jak: malowanie, szkicowanie, rysowanie, wykonywania kartek 

okazjonalnych, lepienia form przestrzennych z gliny, plasteliny i modeliny, podstaw 

techniki filcowania, decoupage, florystyki, papieroplastyki oraz quillingu, właściwego 

zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych, dbałości o estetykę 

stanowiska pracy.  

 Podczas zajęć teatralnych uczestnicy rozwijają wrażliwość emocjonalną, wyobraźnię 

oraz pobudzani są do aktywności twórczej. Ponadto uczą się wyrażać uczucia, emocje za 
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pomocą ruchów, mimiki, pracy z tekstem, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

efektywnej pracy w grupie, obowiązkowości oraz sposobów radzenia sobie z tremą 

podczas występów scenicznych.  

 Zajęcia muzyczne pozwalają uczestnikom na uzewnętrznienie swoich emocji poprzez 

śpiew, taniec oraz grę na instrumentach perkusyjnych.  

      Ukazane treningi i zajęcia realizowane są w toku codziennej pracy; monitoring prowadzony 

jest w ramach cyklicznych spotkań zespołu wspierająco- aktywizującego. Oceny realizacji 

wskazanych działań można dokonać w oparciu o prowadzone dzienniki zajęć. 

 

4. Poradnictwo psychologiczne (opis rozwiązania: wewnętrzne czy zewnętrzne). 

 

 W placówce zatrudniony jest psycholog (1/2 etatu), który prowadzi indywidualną i 

grupową terapię psychologiczną mającą na celu rozwiązywanie problemów 

poszczególnych uczestników oraz ich opiekunów.   

 

5. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (opis rozwiązań). 

 

 W placówce zatrudniona jest pielęgniarka, która swą opieką obejmuje wszystkich 

uczestników. Zadania pielęgniarskie realizowano w oparciu o bieżące potrzeby 

uczestników. Farmakoterapią zleconą objęte jest kilkoro podopiecznych, natomiast 

farmakoterapią doraźną wszyscy. Polega ona na opatrywaniu drobnych skaleczeń i 

oparzeń, podawaniu leków przeciwbólowych, i uspokajających, ustalanie wizyt 

lekarskich i poradnictwo pielęgniarskie. Pracownik monitoruje również stan ciśnienia 

tętniczego krwi i poziom cukru. 

 

6.  Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (opis rozwiązań). 

 

 Realizacja zadania obejmuje asystenturę pracownika przy załatwianiu spraw urzędowych 

przez uczestników, a także przekazywanie danych teleadresowych różnych instytucji i 

poradnictwo. 

 

7. Realizacja niezbędnej opieki (opis rozwiązań). 

 

 Zadanie realizowane jest poprzez otaczanie uczestnika, którego stan zdrowia tego 

wymaga, opieką indywidualną przy czynnościach higienicznych, ruchowych tj. np. 

przemieszczaniu się w ośrodku, jedzeniu itp. 

 

8. Realizacja terapii ruchowej (opis rozwiązań). 

 

 W ośrodku prowadzone są zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, które mają na celu 

właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, wyrobienie korzystnych nawyków 

ruchowych, rozwój sprawności psychofizycznej i promowanie zdrowego stylu życia. 

Realizacja tych celów możliwa jest dzięki zatrudnionej w ośrodku fizjoterapeutce i 

dobrze wyposażonej sali do ćwiczeń. 

 

9. Realizacja wyżywienia (opis rozwiązań: w ramach pracowni kulinarnej czy 

w ramach zadania własnego gminy). 
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 Placówka zapewnia jeden ciepły posiłek dziennie w ramach zadań własnych gminy i z 

budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy. Oprócz tego prowadzony jest trening 

kulinarny, podczas którego uczestnicy uczą się przygotowywać proste potrawy i desery. 

 

 

10. Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcia 

zatrudnienia lub inne. 

 

 Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w celu uzyskiwania informacji o 

stanowiskach pracy dla osób niepełnosprawnych. W ramach tej współpracy domownicy 

placówki uczestniczą również w corocznych targach pracy. Oprócz tego ośrodek 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które organizują szkolenia mające na celu 

aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. 

 

11. Opis działań podjętych dla uczestników ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnością 

sprzężoną 

 

 Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy ze spectrum autyzmu i 

niepełnosprawnością sprzężoną objęci są wszystkimi działaniami przedstawionymi 

powyżej ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania ich treści do możliwości i 

potrzeb uczestnika. Ponadto zakupione zostały pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne w 

celu wspierania i stymulowania sprawności psychofizycznej danych osób. Dzięki 

szkoleniom ukierunkowanym na tą grupę odbiorców kadra ośrodka podniosła swoje 

kwalifikacje.       
 

 

II.  Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie ŚDS w 2018 r. 
 

1. Budżet wojewody - dotacja na bieżącą działalność w rozdziale 85203 § 2010/§ 2110     

 (bez środków z rezerwy celowej z budżetu państwa) - 790270,80 zł. 

2. Środki finansowe z rezerwy celowej z budżetu państwa w rozdziale 85203: 

§2010, §2110 41040,00zł 

3. Środki finansowe na podwyższenie dotacji zgodnie z  art. 51c ust 5 ustawy o pomocy 

społecznej - 41040,00 zł  
 

ZWROT Z DOTACJI DO BUDŻETU PAŃSTWA     0,00 zł 

 

Odpłatność za pobyt w ŚDS : 
 

 kwota odpłatności od uczestników ŚDS do dnia 31.12.2018 r. 1559,93  zł 

 kwota odprowadzona do budżetu Wojewody do dnia 31.12.2018 r.   1481,93  zł 

 liczba osób wnoszących opłatę stan na dzień 31.12.2018 r.  - 1 osoba 

 liczba osób nieodpłatnie korzystających z usług śds stan na 31.12.2018 r. – 43 osoby 

 liczba osób zwolnionych częściowo lub całkowicie z odpłatności stan na 31.12.2018 r.  - 0 

 

III. Zasoby kadrowe środowiskowego domu samopomocy 

 

 

l.p. 

Liczba zatrudnionych pracowników  

w podziale na stanowiska pracy, wielkość etatu: 

 1. kierownik – 1/2 etatu 

 2. Księgowa – 1 etat 
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 3. 

specjalista pracy z rodziną – ½ etatu              

starsza pielęgniarka – ½ etatu 

 4. specjalista pracy z rodziną – 1/2 etatu 

 5. specjalista pracy z rodziną - 1 etat 

 6. starszy specjalista pracy z rodziną – 1/2 etatu 

 7. psycholog – ½ etatu 

 8. starszy technik fizjoterapii – 1 etat 

 9. opiekun - 1 etat 

10. opiekun - 1 etat 

11. opiekun - 1 etat 

12. opiekun - 1 etat 

13. opiekun -1/2 etatu 

14. opiekun – 1 etat 

15. opiekun – 1 etat 

 

 

IV. Ogólna liczba uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn odejścia  

 l.p. Przyczyna odejścia z domu uczestnika  

Czasokres 

uczęszczania na 

zajęcia do ŚDS 

 

Liczba 

uczestników, 

którzy opuścili 

dom 

 1. Usamodzielnienie   
 

 2.  Umieszczenie w placówkach całodobowej opieki   
 

 3.  Przejście do innej formy wsparcia dziennego   
 

 4.  Zgon   
 

5. Inne, jakie ?  - z powodu problemów rodzinnych rok i 9 mies. 
1 

 Razem  
1 

 

 

 

V. Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku 

l.p. Rodzaj zajęć 

Średnia ** liczba 

uczestników poszczególnych 

zajęć, w ciągu roku 

 1. Zajęcia plastyczne 26 os. 

2. Zajęcia krawieckie 7 os. 

 3. Zajęcia teatralne 15 os. 

 4. Zajęcia komputerowe 24 os. 

 5. Zajęcia muzyczne 31 os. 

 6. Biblioterapia 16 os. 

7. Rehabilitacja ruchowa 11 os. 

8. Zajęcia sportowe 26 os. 
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9. Trening kulinarny  35 os. 

10. Zajęcia stolarskie 12 os. 

11. Trening samoobsługi i zaradności życiowej 36 os. 

12. Trening higieniczny 37 os. 

13. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego 38 os. 

14. Trening prowadzenia rozmowy 30 os. 

15. Psychoterapia grupowa i indywidualna 34 os. 

16. Zajęcia rewalidacyjne 35 os. 

17. Zajęcia relaksacyjne (sala doświadczania świata) 30 os. 

  Razem   

 

VI . Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia i jej efekty 

1. rodzina, opiekunowie    

- diagnoza wzajemnych relacji (rodzinnych) 

- uzgodnienie oczekiwań oraz potrzeb  

- ustalenie jasnych reguł współpracy,  

- opracowanie wspólnej pracy nad przekraczaniem trudności i 

podnoszeniem umiejętności uczestników 

- angażowanie do czynnego udziału w życiu placówki 

2. 
ośrodki pomocy 

społecznej, powiatowe 

centrum pomocy rodzinie 

- wymiana informacji i konsultacje z pracownikami socjalnymi 

odnośnie sytuacji rodzinnej uczestników 

- udział uczestników ŚDS w projektach realizowanych przez 

ośrodek pomocy społecznej 

- konsultacje z powiatowym centrum rodzinie w zakresie 

dofinansowywania sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów 

rehabilitacyjnych dla uczestników ŚDS 

3. 

poradnie zdrowia 

psychicznego, szpital 

psychiatryczny, inne 

zakłady opieki zdrowotnej  

- rozpowszechnianie informacji o działalności Środowiskowego 

Domu Samopomocy 

4. powiatowe urzędy pracy    - uzyskiwanie informacji o stanowiskach pracy dla osób 

niepełnosprawnych   

5. organizacje pozarządowe 

- współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami realizującymi 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych  

- realizacja cyklicznego projektu „Szansa na start” Łapskie zawody 

sportowe osób niepełnosprawnych” (współpraca ze 

stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” działającym przy ŚDS w 

Łapach) 

- realizacja cyklicznego projektu – Mikołajki Miejskie (współpraca 

ze stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” działającym przy ŚDS w 

Łapach) 

6. 
kościoły i związki 

wyznaniowe               

- przeprowadzanie cotygodniowej katechezy 

- współpraca z Caritas Diecezji Łomżyńskiej w zakresie organizacji 

letniego wypoczynku dla domowników i ich rodzin  

7. 
ośrodki kultury i 

organizacje kulturalno-

rozrywkowe  

 - udział w konkursach, wystawach, festynach   

- uczestnictwo w spotkaniach z poezją w Bibliotece Miejskiej 

- współpraca z Domem Kultury w realizacji projektów  

- współpraca z Ośrodkiem Kultury Fizycznej w realizacji 

projektów  
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8. 

placówki oświatowe, inne 

jednostki świadczące 

usługi dla osób 

niepełnosprawnych (w tym 

warsztaty terapii 

zajęciowej, zakłady 

aktywizacji zawodowej, 

spółdzielniami socjalnymi, 

centrami integracji 

społecznej i klubami 

integracji społecznej)           

- uczestnictwo w imprezach i przeglądach  

- wymiana doświadczeń 

- pomoc wolontarystyczna  

- uczestnictwo w zajęciach grup samokształceniowych w klubie 

Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w tym poruszanie 

tematyki niepełnosprawności (podnoszenie świadomości 

społecznej na temat zjawiska) 

9. 

inne osoby lub podmioty 

działające na rzecz 

integracji społecznej 

uczestników 

- współpraca z Caritas Diecezji Łomżyńskiej; pomoc w zbiórkach 

żywności dla najuboższych dzięki czemu domownicy mają 

możliwość doświadczania sytuacji, w których mogą być pomocni 

innym ludziom. W przypadku osób niepełnosprawnych jest to 

niezwykle ważne,  ponieważ  daje możliwość  poczucia 

przydatności  i ważności, co niewątpliwie sprzyja procesowi 

budowania   poczucia własnej wartości, często bardzo niskiego u 

osób niepełnosprawnych.    

 

 

VII.   Informacja o dostosowaniu ŚDS do standardów.*  

Deklaruję spełnienie przez Dom standardów zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, ze zm.). 

W przypadku, gdy ŚDS nie osiągnął standardów, proszę wymienić w jakim zakresie 

występuje niezgodność z wymaganymi standardami: 

 

- NIE DOTYCZY 

 

VIII. Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych 

zmianach w zakresie funkcjonowania domu.* 

 

W roku 2018 zrealizowano większość zamierzonych działań. Działania niezrealizowane 

wynikały najczęściej z braku środków lub chętnych do udziału. 

W wyniku współpracy ze stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” (działającym przy ŚDS w 

Łapach) udało się  pozyskać środki PFRON na wyjazd uczestników i ich rodzin do Opery i 

Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na Musical Doktor Żywago. Ponadto Stowarzyszenie 

dofinansowało wyjazd uczestników i ich rodzin na uroczystość Dnia Matki do Majątku Howieny 

w Pomigaczach. 

Po raz kolejny odbyły się Łapskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych na 

Stadionie Miejskim w Łapach pod hasłem „100 Zawodników na 100 - lecie Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę”. W realizację aktywnie włączył się Ośrodek Kultury Fizycznej w 

Łapach oraz Dom Kultury w Łapach. W imprezie wzięło udział 13 placówek działających na 

terenie województwa podlaskiego tj. Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej oraz uczniowie miejscowych szkół.   

Głównym celem projektu jest propagowanie, krzewienie i upowszechnianie sportu osób 

niepełnosprawnych. Formuła zawodów jest niezmienna od lat, ponieważ osoby z 

niepełnosprawnością mogą odnieść sukcesy w rehabilitacji oraz pracy terapeutyczno-

wychowawczej, przede wszystkim w sytuacji gdy najbliższe otoczenie zapewni im poczucie 

stałości i bezpieczeństwa.  
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W związku z obchodami jubileuszowymi 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę Środowiskowy Dom Samopomocy włączał się aktywnie w uroczystości upamiętniające 

tę rocznicę uczestnicząc w piknikach, festynach i przeglądach pieśni patriotycznej.    

W roku 2019 planuje się kontynuację Zawodów Sportowych Osób Niepełnosprawnych 

„Szansa na Start” i Łapskich Mikołajek Miejskich. Wszystkie te imprezy to znakomita forma 

rehabilitacji nie tylko fizycznej ale i społecznej dla osób niepełnosprawnych. Jest to również 

bardzo dobra okazja do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości. 

Realizowane imprezy przyczyniły się również w znacznej mierze do przełamania barier 

społecznych wobec osób niepełnosprawnych. 

Planowane jest również kontynuacja dotychczasowej oferty skierowanej do rodzin 

uczestników tzw. „Spotkań kawiarenkowych”. 

 

Beata KiełsaDowejko 

Kierownik Środowiskowego  

Domu Samopomocy 
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Załącznik nr 3  

Sprawozdanie z działalności Klubu Integracji Społecznej 

 

SPRAWOZDANIEZ DZIAŁALNOŚCI  

Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” 
 

Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” (KIS) to 

jednostka, której celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie 

długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu 

przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym.  

 

Działania w ramach Klubu zmierzają do: 

 poszerzenia świadomości w zakresie pokonywania barier i trudności życia 

codziennego,  

 samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń, 

 wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności  

 ciągłej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej 

kluczem do podnoszenia własnej wartości na współczesnym, otwartym rynku 

pracy, 

 konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności 

gospodarowania własnymi dochodami. 

Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” spełnia wiele funkcji: 

 oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej, 

 oferuje pomoc psychologiczną: indywidualną i grupową, 

 udostępnia fachową bibliotekę, 

 oferuje dostęp do Internetu, prasy w celu poszukiwania pracy dla uczestników 

Klubu, 

 oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych oraz 

możliwość napisania ich na komputerze, 

 oferuje dostęp do aktualnych ofert pracy  

W 2018 roku z pomocy Klubu skorzystały 22 osoby, a działania realizowane były dzięki 

wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestnicy w ramach projektu „Aktywna integracja w Łapach” zostali zakwalifikowani, w 

ramach reintegracji zawodowej (zgodnie z preferencjami szkoleniowymi i predyspozycjami 

zawodowymi), do udziału w wybranej grupie szkolenia zawodowego, tj. grupie gastronomicznej 

bądź grupie rękodzielniczo– animacyjnej. 

Zajęcia KIS to spotkania grupowe oraz rozmowy doradcze i konsultacje indywidualne. 

W ramach reintegracji zawodowej w Klubie Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” 

organizowane były: 
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 zajęcia poszczególnych grup zgodnie z profilem kształcenia zawodowego. I tak, w 

ramach zajęć z opiekunem grupy gastronomicznej przygotowywane były m.in. posiłki, 

dekorowane stoły, potrawy itp. Tematyka zajęć obejmowała np. domowa piekarnia- 

pieczywo- dlaczego warto je jeść i jakie wybierać?, domowa spiżarnia, wykonywanie 

szaszłyków, past, domowych lodów, konfitur. 

Plan zajęć grupy rękodzielniczo–animacyjnej obejmował natomiast m.in.: szycie, 

haftowanie, wytwarzanie materiałów dekoracyjnych. Tematyka zajęć obejmowała np. 

decupage- krok po kroku, czy warto odnawiać stare meble i przedmioty? Flower box- 

wykonywanie kompozycji z kwiatów sztucznych w kartonowych pudełkach, 

wykonywanie kwiatów z wykorzystaniem sztucznych płatków. 

 warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. taką tematykę jak: metody 

poszukiwania pracy, formy pomocy osobom bezrobotnym proponowane przez instytucje 

rynku pracy, zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych niezbędnych podczas 

poszukiwania pracy, metody rekrutacji i selekcji kadr wykorzystywane w czasie procesu 

rekrutacyjnego, przebieg procesu rekrutacyjnego w firmie, potencjał zawodowy w 

różnych obszarach kompetencji.  

Ponadto uczestnicy KIS wzięli udział w dwóch kursach zawodowych dla każdej z grup: 

 Kurs „Kucharz”– tematyka kursu obejmowała m.in: sporządzanie potraw i napoi, ich 

ekspedycje, przechowywanie. Przeprowadzony został również egzamin czeladniczy. 

 Kurs „Krawiec”– tematyka kursu obejmowała m.in: konstruowanie i modelowanie 

odzieży, obsługę maszyn i urządzeń, wytwarzanie wyrobów odzieżowych. 

Ponadto 11 uczestników Klubu do lutego 2019r. odbywało praktyki zawodowe u pracodawców. 

Zajęcia reintegracji zawodowej odbywały się 3 dni w tygodniu. 

W ramach reintegracji społecznej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej zorganizowane 

zostało: 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne 

 warsztaty z psychologiem obejmujące m.in. taką tematykę jak: rozmowa jako sposób 

podnoszenia kompetencji społecznych, praca nad więzami rodzinnymi, czyli jak 

pracować i poprawiać siebie względem bliskich, śmiech, czyli dlaczego lubimy ludzi, 

którzy nas rozśmieszają. 

 zajęcia samokształceniowe, których tematyka obejmowała np. spotkanie z ciekawymi 

ludźmi, odtwarzanie zapomnianej formy komunikacji – listy, tworzenie ozdobnych 

papeterii, domowe DIY, zakładanie szklanego ogródka "Ogrody w szkle". 

 doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych, które obejmowało m.in. bezpieczeństwo 

w sieci, cyberprzemoc, zasady komunikowania się przez Internet. Netykieta. 

 spotkania integracyjne 

Uczestnicy Klubu otrzymywali również wsparcie specjalisty w zakresie uzależnień, które 

obejmowało następującą tematykę: motywacja do podjęcia leczenia, radzenie sobie bez 

alkoholu, utrzymanie abstynencji, funkcjonowanie w życiu, itp. w wymiarze 6 godz.  

miesięcznie 

Udział w zajęciach reintegracji społecznej uczestnicy brali 2 dni w tygodniu. 

W ramach funkcjonowania KIS zorganizowano szereg spotkań o charakterze integracyjno- 

informacyjnym. Ich celem było m.in. organizowanie możliwości spędzania czasu wolnego, 

pobudzanie twórczej postawy, umacnianie jakości komunikacji interpersonalnej, współpraca ze 

środowiskiem lokalnym. 
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Uczestnicy KIS aktywnie włączali się również w organizację takich lokalnych przedsięwzięć 

jak: 

 „Militarna Majówka”, w ramach której odbył się m.in.: przegląd Piosenki Patriotycznej, 

pokazy sprzętu bojowego służb mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, straż 

pożarna) 

 IX Łapskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Szansa na Start”. Tegoroczne 

zmagania sportowe przebiegały pod hasłem „100 Zawodników na 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości Przez Polskę”. 

 V Łapskie Mikołajki Miejskie 

Działania w ramach Klubu zmierzają do: poszerzenia świadomości w zakresie pokonywania 

barier i trudności życia codziennego, samodzielnego zdobywania wiedzy, ciągłej edukacji 

(personalnej, społecznej), będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości. 

 

Urszula Mularczuk  

Kierownik ds. pomocy społecznej 
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Załącznik nr 4 

Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu „Senior+” 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Dziennego Domu „Senior+” za 2018 rok 

 

Dzienny Dom „SENIOR+” to placówka wsparcia dziennego, która funkcjonuje w Łapach 

od listopada 2015r. najpierw pod nazwą Dzienny Dom „SENIOR- WIGOR”, a  od 2017r. pod 

nazwą Dzienny Dom „SENIOR+” w Łapach. To forma wsparcia przeznaczona dla osób powyżej 

60 roku życia, nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie miasta i gminy Łapy. 

Dzienny Dom „SENIOR+” zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do 

piątku. Przez cały rok dostępnych było 30 miejsc. Ze wsparcia domu w 2018r. skorzystały 32 

osoby, które uczestniczyły w zajęciach w dwóch grupach po ok. 15 osób. Podstawowy zakres 

usług świadczonych przez Dzienny Dom "SENIOR+" obejmował w szczególności usługi: 

socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe (w tym wyjazdy do Opery i 

Filharmonii Podlaskiej, do kina Helios i inne), aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-

rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapię 

zajęciową, trening kulinarny i samoobsługi i inne. Dzienny Dom  współpracował z innymi 

instytucjami i organizacjami w celu rozszerzenia oferty na usługi świadczone poza siedzibą. W 

Dziennym Domu „Senior+” były zatrudnione 4 osoby: kierownik, instruktor kulturalno-

oświatowy, instruktor terapii oraz opiekun.  

Pod okiem wykwalifikowanej kadry dzięki zakupowi różnorodnych materiałów i 

narzędzi do zajęć w tym m.in. papierniczych, plastycznych, rękodzielniczych, przemysłowych, 

materiałów biurowych, gier, instrumentów i akcesoriów muzycznych i sportowych, artykułów 

spożywczych seniorzy mogli rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać i zdobywać nową 

wiedzę, umiejętności oraz aktywnie spędzać czas uczestnicząc w szeregu zaplanowanych zajęć i 

aktywności dostosowanych do potrzeb i predyspozycji seniorów. Dzięki zaangażowaniu 

Seniorów w różnorodną i bogatą ofertę zajęć nastąpił w nich wzrost poczucia własnej wartości, 

stali się pewniejsi siebie, a także bogatsi o nowe formy spędzania czasu wolnego poza domem. 

Dzieląc się własnymi doświadczeniami mogli aktywnie angażować się w różne inicjatywy 

lokalne szerząc ideę wolontariatu wewnątrz i międzypokoleniowego. Dzięki angażowaniu i 

włączaniu się seniorów w różne działania poczuli/czują się bardziej potrzebni, zaangażowani w 

życie społeczne, zmotywowani do działania oraz zwiększyło się w nich poczucie sprawstwa. 

Uczestnicząc w zajęciach zdobyli wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych, 

obsługi urządzeń tj. komputer, telefon. Przyczyniło się to do usprawnienia komunikacji z 

rodziną, bliskimi, a w szczególności z najmłodszymi jej członkami (wnukami). Uczestnictwo w 

zajęciach terapii zajęciowej,  czy kulturalno-oświatowych, edukacyjnych umożliwia seniorom 

poznawanie form, narzędzi, materiałów środków artystycznego wyrazu. Dzięki łączeniu różnych 

form, metod i narzędzi pracy wydobywany został potencjał seniorów w celu motywowania ich 

do różnych form aktywności, dalszych działań i włączania w coraz to nowsze formy zajęć. 

Aktywne warsztaty i zajęcia w ramach funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” 

przyczyniają się do polepszenia kondycji psychofizycznej seniorów. Dzięki realizacji projektu, 

otrzymaniu dofinansowania i wkładowi finansowemu gminy seniorzy mieli możliwość 

uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach, integracji ze społecznością, co zwiększa ich 

przydatność społeczną, a także podnosi poczucie własnej wartości oraz poczucie sprawstwa, co 

sprzyja minimalizowaniu skutków procesu starzenia się, a także chorób, które dotykają seniorów 

uczęszczających do Dziennego Domu „SENIOR+” w Łapach.  

Ponadto Dzienny Dom „SENIOR+” aktywnie promuje swoją działalność poprzez różne 

formy aktywności, o których można przeczytać na facebook’u Dzienny Dom „SENIOR+”, gdzie 
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można przeczytać i obejrzeć zdjęcia prezentujące naszą codzienną działalność. 

 

W celu poprawy i utrzymania poziomu sprawności i wydolności organizmu, 

zapobiegania rozwijaniu się chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia), 

usprawniania indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauki nowych i doskonalenie znanych 

ćwiczeń, zapobiegania skutkom unieruchomienia i bezruchu (przykurcze, sztywność) seniorzy 

uczestniczą w warsztatach aktywności ruchowej. W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych 

Seniorzy mają szansę na poprawę i utrzymanie sprawności i wydolności fizycznej organizmu, 

naukę nowych i doskonalenie poznanych ćwiczeń, tańców, układów, dyscyplin sportowych, a 

także motywowanie ich oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Celem 

zajęć edukacyjnych jest nabywanie nowej wiedzy i umiejętności, ćwiczenia pamięci i 

koncentracji, spostrzegawczości, twórczego myślenia i motywowanie seniorów do kształcenia 

ustawicznego i nieustannego poszerzania swoich horyzontów w różnym zakresie. Celem 

warsztatów terapii zajęciowej jest m.in. usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, 

rozwijanie aktywności twórczej, doskonalenie cech, tj. cierpliwość, dokładność, precyzja, 

stwarzanie możliwości do samorealizacji poprzez środki artystyczne, wyzwolenie 

spontaniczności twórczej, opanowanie umiejętności właściwego zastosowania przyrządów do 

różnego rodzaju prac plastycznych, poznanie różnych technik plastycznych, materiałów oraz 

sposobów łączenia ich, pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji, kreatywności, rozwijanie 

zainteresowań i plastycznych, muzycznych i innych, uwrażliwianie na sztukę i środki 

artystycznego wyrazu, motywowanie do estetycznego i starannego wykonania zadania, 

integracja grupy i poprawa relacji w grupie poprzez środki artystyczne, uczenie spędzania 

wolego czasu w sposób twórczy.  W ramach zajęć aktywizujących społecznie w tym 

wolontariat zostaje seniorom nieustannie przybliżana idea wolontariatu, a także sposoby 

propagowania idei wolontariatu. Podczas tych zajęć seniorzy są uwrażliwiani na cierpienie, 

samotność i potrzeby innych, kształtowane są postawy prospołeczne, rozwijana jest empatia i 

zrozumienia. Seniorzy są inspirowani do aktywnego spędzania czasu wolnego, angażowania się 

w działania na rzecz społeczności lokalnej, budowania więzi i dobrych relacji ze społecznością. 

Kształtowana jest również umiejętność działania zespołowego, współdziałania z organizacjami 

lokalnymi działającymi na rzecz seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci. W ramach zajęć 

seniorzy są motywowani do wykorzystywania własnych umiejętności, predyspozycji, 

doświadczeń i wymiany doświadczeń z innymi seniorami, rozwijania swoich zainteresowań, a 

także włączania się w inicjatywy lokalne. Zajęcia kulturalno-oświatowe to dla Seniorów 

szansa kształtowania postaw poprzez aktywność, ekspresję, rozwój intelektualny oraz moralno- 

etyczny, kształtowanie postawy twórczej wśród domowników, doskonalenie umiejętności 

przekazywania swoich emocji i myśli w formie wytworów kulturalno- oświatowych, 

artystycznych, teatralnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie seniorów teatrem, 

poszerzaniem swoich umiejętności artystycznych w celach rozwojowych i usprawniających w 

różnych sferach życia kulturalno- oświatowego i artystycznego. Podczas tych zajęć seniorzy 

rozwijają w sobie kreatywność, zdobywają doświadczenie w pracy nad tekstem oraz pracy w 

grupie, zwiększają świadomość swojego aparatu głosowego i głosu, ćwiczą techniki mowy, 

zwiększają świadomość komunikacji niewerbalnej: gest, mimika, postawa ciała. Rozwijają 

również postawę twórczą, koordynację i sprawność ruchową, kształtują zainteresowanie 

aktorstwem, tańcem i śpiewem. W ramach treningu kulinarnego i samoobsługi seniorzy 

kształtują postawę zaradności i umiejętności funkcjonowania w grupie, nabywają umiejętności 

pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonywane zadania (gotowania, pieczenia), zapoznali 

się z zasadami BHP, wdrażają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas korzystania z 

narzędzi i urządzeń znajdujących się w kuchni i jadalni, zapoznali się z zasadami bezpiecznego 

użytkowania urządzeń elektrycznych w kuchni oraz nauczyli się i stosują zasady utrzymywania 

higieny na stanowisku pracy. Podtrzymują i rozwijają umiejętności manualne, wymieniają się 
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doświadczeniami, zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania. Uczą się przygotowywania 

prostych potraw, deserów, ciast, itp. oraz odpowiedniego przygotowania składników potrzebnych 

do jej sporządzenia, a także kształtują w sobie poczucie estetyki oraz higieny podczas 

przygotowywania posiłków. Seniorzy ćwiczą również pracę zespołową przy wydawaniu 

posiłków, uczą się kultury osobistej podczas posiłków, wspólnej kawy, a także na co dzień dbają 

o ład i porządek w kuchni i jadalni. 

W ramach projektu zgodnie ofertą SENIOR+ seniorzy brali udział w wyżej 

wymienionych zajęciach zgodnie z tygodniowym planem pracy Dziennego Domu „SENIOR+” 

w Łapach, a także zgodnie z kolejnymi zadaniami przewidzianymi w ofercie w ramach realizacji 

zadania moduł II, tj.: 

Zapewnienie usług socjalnych w tym posiłku z którego korzystają codziennie Seniorzy 

uczęszczający do  Dziennego Domu „SENIOR+” w Łapach. 
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Usługi edukacyjne  podczas których seniorzy uczyli się posługiwać narzędziem jakim 

jest Internet, poszukiwali informacje, a także częściowo posługują się Facebookiem, poszukują 

interesujących ich tematów w Internecie, poszerzając wiedzę i umiejętności, uczą się śledzić 

aktualności na lokalnych stronach internetowych, a także poszukują w Internecie informacji na 

temat naszego Domu. Uczą się również podstaw języka angielskiego, obsługi sprzętów i 

urządzeń biurowych w tym komputer, drukarka, telefon, ćwiczą pamięć wzrokową, słuchową, 

spostrzegawczość i koncentrację podczas różnych zadań, ćwiczeń, a także grają w gry logiczne, 

planszowe, sprawnościowe i inne, układają puzzle, rozwiązują quizy, grają w kalambury, 

uczestniczą w warsztatach z ciekawymi ludźmi, specjalistami, a także w szeregu innych zajęć w 

zależności od potrzeb, predyspozycji i oczekiwań seniorów. 
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Zajęcia kulturalno-oświatowe w ramach których seniorzy odgrywają role w 

spektaklu/skeczu „Poczta- czyli z życia seniora wzięte…” oraz przedstawienie mówiące to 

tradycjach Bożonarodzeniowych- Opowieść Wigilijna o tradycjach w domach naszych 

dziadków- które niejednokrotnie prezentowali na lokalnych imprezach. Ponadto w ramach zajęć 

ćwiczyli role, dykcje, pracowali z tekstem, przygotowywali charakteryzacje, rekwizyty i 

kostiumy, przypominali tradycyjne pieśni biesiadne, ogniskowe, śpiewali podczas karaoke oraz 

przy akompaniamencie gitary, ćwiczyli mowę werbalną i niewerbalną- gest mimikę itd. Brali 

również udział w lokalnych imprezach organizowanych np. przez Dom Kultury w Łapach. 

Seniorzy byli również w Kinie oraz na spektaklu organizowanym przez Operę i Filharmonię 

Podlaską. W ramach zajęć kulturalno- oświatowych seniorzy śpiewają przy akompaniamencie 

gitary i innych instrumentów, wspólnie biesiadują, śpiewają z karaoke, a także obchodzą swoje 

urodziny w naszym Domu, gdzie wspólnie tańczą zarówno tańce współczesne jak i klasyczne.  
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Zajęcia aktywności ruchowej  podczas, których seniorzy uczestniczyli w ćwiczeniach z 

muzyką, gimnastyce, ćwiczeniach usprawniających, aerobiku, ćwiczeniach izometrycznych 

kończyn górnych i dolnych, ćwiczeniach oddechowych, ogólnokondycyjnych, relaksacyjnych, 

odczuwania ciała, na przyrządach, platformie wibrującej, rowerkach, orbitrekach, rotorach, 

piłkach, materacach i drabinkach z taśmami, piłkami i itp. Ćwiczyli również na świeżym 

powietrzu, z taśmami, piłkami, na materacach, przy drabinkach, itp. W ramach zajęć rozwijali 

swoją aktywność ruchową poprzez różnorodne formy aktywności w pomieszczeniach lub na 

świeżym powietrzu. 
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Zajęcia sportowo-rekreacyjne podczas, których seniorzy trenowali na przyrządach, na 

platformie wibrującej, ćwiczyli w plenerze, chodzi na spacery plenerowe, w treningach 

odczuwania ciała, poznawali nowe dyscypliny sportowe, sprawnościowe,  uczestniczyli w 

zajęciach typu: „Seniorzy w grze”. W ramach zajęć uczyli się układów tanecznych, ćwiczyli na 

przyrządach, rowerkach orbitrekach, platformie wibrującej, itp. Poznali i zostali uświadomieni 

np.  dobrych praktyk aktywności sportowej, kształtowali właściwe nawyki żywieniowe, 

poznawali lokalne tradycje, uczestniczyli w rożnych terenowych wyjazdach, spacerach,  

wyjazdach na basen, a także w wielu innych dostosowanych do predyspozycji, potrzeb i 

oczekiwań seniorów. 
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 Zajęcia aktywizujące społecznie w tym wolontariat międzypokoleniowy, w ramach 

których spotykali się z dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej w Łapach, z niepełnosprawnymi 

podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kostrach Noskach. 

Odgrywali. Aktywnie włączyli się w pomoc współorganizację Charytatywnego Maratonu 

Otwartych Serc w Białymstoku, promując nie tylko w Łapach, ale również w Białymstoku 

działalność Dziennego Domu. Organizowali również warsztaty, zajęcia, spotkania z dziećmi, 

niepełnosprawnymi, z ciekawymi ludźmi, przygotowywali galerię rękodzieła, wystawiali sztukę 

podczas lokalnych imprez, a także szerzyli ideę wolontariatu wewnątrz i międzypokoleniowego 

podczas różnych zajęć i w różnych okolicznościach i różnych miejscach m.in. poprzez aktywne 

włączanie się we współorganizowanie lokalnych imprez, festynów i pikników, itp. tj. Mikołajki 

Miejskie, Wigilia Miejska, Gminny Dzień Seniora, Piknik Sąsiedzki, Dni Łap, Militarna 

Majówka, Piknik zdrowotny, a także  w wiele innych inicjatyw społecznych w zależności od 

potrzeb, predyspozycji i oczekiwań seniorów oraz środowiska lokalnego. 
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Trening kulinarny i samoobsługi  w ramach którego seniorzy zapoznali się z 

urządzeniami i narzędziami znajdującymi się w kuchni, z obowiązującym regulaminem, piekli 

ciasta, przygotowali i dekorowali torty, tworzyli fantazyjne deserki, przystawki i sałatki, potrawy 

okolicznościowe, zupy, lub tradycyjne polskie dania, dbając przy tym o ład i porządek w kuchni i 

jadalni. Porządkowali również pomieszczenia kuchenne, segregując artykuły spożywcze. 

Ponadto dekorowali potrawy i ćwiczyli pracę w zespole przygotowując tradycyjne potrawy, 

potrawy okolicznościowe wg. Staropolskich tradycji, konfitury, sezonowe przetwory jak również 

poznawali nowe smaki robiąc pizzę, ciasta, desery i różnorodne zapiekanki i nowe przepisy, 

których dotychczas nie znali. Wykonywali szereg tortów urodzinowych, a także uczyli się 

również składać serwetki i dekorować stoły na różne okazje, a także angażowali się w wiele 

innych zadań w zależności od potrzeb, predyspozycji i oczekiwań ich samych. 
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Warsztaty terapii zajęciowej, podczas których Seniorzy usprawniali i poprawiali 

sprawność manualną, rozwijali aktywność twórczą, fantazję, pobudzali wyobraźnie, opanowali 

oraz poszerzali swoją wiedzę i umiejętności właściwego zastosowania przyrządów do różnego 

rodzaju prac rękodzielniczych, poznali różne techniki plastyczne, rękodzielnicze, materiały i 

półprodukty oraz sposoby ich łączenia. Rozwijali swoje zainteresowania plastyczne, muzyczne i 

inne uwrażliwiając się na sztukę i środki artystycznego wyrazu, co również sprzyja integracji 

grupy, a także motywuje do spędzania wolnego czasu w sposób twórczy. Seniorzy tworzyli 

ozdobne kartki, pamiątki, szyli ręcznie, na maszynie, dekorowali różne przedmioty, wykonywali 

ozdoby okolicznościowe przy użyciu różnorodnych technik i narzędzi rękodzielniczych, różnych 

materiałów plastycznych, papierniczych, drewnianych, plastikowych, szklanych, 

styropianowych, pleksi, mas, szablonów, farb, materiałów tekstylnych, itp. Tworzyli ozdoby 

Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, wiosenne, jesienne, czy zimowe, dekorowali pomieszczenia w 

Dziennym Domu, ozdabiali twórczo świece, szyli zające, zabawki, itp. i przygotowywali 

kostiumy i rekwizyty do przedstawień, robili na drutach, szydełkowali, ozdabiali bombki, 

wianki, jajka, szkatułki, zegary, różnymi technikami, np. decoupage dekorując , malując farbami 

i oklejając rozmaite gotowe  półprodukty lub własnoręcznie wycinane. Wymieniają się 

doświadczeniami nt. różnych technik plastycznych na temat sztuki dekorowania stołu. Ponadto 

w ramach lokalnych imprez prezentują swoje prace w ramach galerii, czy stanowiska, jak miało 

to miejsce podczas Festynów, Pikników, Dożynek, itp.  
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Załącznik nr 5 

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok 

 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, oraz przeciwdziałania narkomanii stanowią, że prowadzenie działalności 

związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, oraz przeciwdziałanie 

narkomanii należy do zadań własnych gminy.  

 Realizacja tych działań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz przeciwdziałania Narkomanii uchwalony 

corocznie przez Radę Gminy.  

  W psychiatrii istnieje pojęcie alkoholika wysokofunkcjonującego, które pozwala spojrzeć 

na problem alkoholizmu z innej, szerszej perspektywy. Alkoholik wysokofunkcjonujący, 

nazywany czasem alkoholikiem z klasą, znacznie odbiega od wizerunku stereotypowego 

alkoholika, który utarł się w społeczeństwie. 

Powszechny wizerunek alkoholika jako osoby zaniedbanej, pochodzącej z niższych klas 

społecznych, agresywnej i obcesowej to wizerunek dotyczący tylko grupy osób uzależnionych 

od alkoholu - istnieje inna grupa alkoholików, najprawdopodobniej o wiele liczniejsza, która 

stanowi równie groźny problem nie tylko dla samych siebie, ale również dla własnego otoczenia. 

Bezpieczna sytuacja finansowa, lub wręcz wysokie zarobki w przypadku niektórych, ułatwiają 

radzenie sobie z finansowymi konsekwencjami picia, przez co problem wypływa na 

powierzchnię z opóźnieniem, które w skrajnych przypadkach może trwać nawet latami. 

W 2018 roku z 1649 beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, 

którego zadaniem jest udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im 

samodzielną egzystencję, da szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewni skuteczną 

realizację ról społecznych i stworzy możliwości rozwój, 25 rodzin ubiegających się o pomoc swą 

trudną sytuację życiową tłumaczyło problemem alkoholowym. 

Poniższe dane Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ilustrują liczbę wezwań na  posiedzenia podzespołu ds. rozmów z uzależnionymi. 

 

Powyższe dane Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ukazują ilość wezwań na  posiedzenia podzespołu ds. rozmów z uzależnionymi.  
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Aby eliminować niekorzystny wpływ alkoholizmu na społeczność gminy, konieczne jest 

prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz różnych form promocji zdrowego stylu 

życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie uchwalane corocznie programy profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmowane przez Miejsko-Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przysługujących jej uprawnień działania. 

Jak wskazują dane Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  

2018 roku odbyło się:  

- 1 posiedzenie ogólne (z udziałem wszystkich członków komisji); 

- 9 posiedzeń podzespołu ds. rozmów z wezwanymi  osobami (uzależnionymi); 

Na posiedzenia komisji wezwano ogółem 46 osób, w tym: 

- 28 osoby uzależnione; 

- 19 członków rodzin osób uzależnionych. 

Decyzją komisji: 

- 7 osób skierowano do Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku; 

- 2 osoby zobowiązały się do podjęcia leczenia odwykowego stacjonarnego w Szpitalu 

Specjalistycznym w Choroszczy na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu;  

- 1 osobie wysłano wniosek do Sądu o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu; 

- 8 osób zmotywowano do udziału w mitingach grupy AA przy Klubie Abstynenta w Łapach; 

- z 5 osobami przeprowadzono rozmowy edukacyjno-ostrzegawcze i poinformowano o 

szkodliwości i konsekwencjach nadużywania alkoholu; 

- 2 osoby nie stawiły się na wezwania komisji; 

- członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu zaproponowano udział w terapii dla osób 

współuzależnionych w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku, pomoc 

psychologa oraz uczestnictwo w grupach wsparcia Al.-anon w Łapach oraz poinformowano o 

przysługujących im prawach jeśli w rodzinie występuje przemoc fizyczna lub psychiczna.  

W 2018 r. odbyło się 8 posiedzeń podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży alkoholu, 

podczas których skontrolowano 32 punktów sprzedaży alkoholu i zaopiniowano wnioski w 

sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W większości łapskich szkół prowadzone były diagnozy spożywania alkoholu i substancji 

odurzających na podstawie których, można określić rozmiary problemów dotykających 

młodzież. 

Wszelkie działania w zakresie prowadzenia szeroko rozumianej profilaktyki m.in. 

(upowszechnianie sportu i rekreacji, programy profilaktyczne) są jedną z najskuteczniejszych 

form zapobiegania negatywnym zjawiskom występującym w placówkach oświatowych. 

Szczególnie ważną rolę odgrywają programy profilaktyczne, które realizowane są przez 

wszystkie szkoły na terenie gminy Łapy i podlegają ciągłej ewaluacji, dzięki czemu na bieżąco 

uwzględniają istniejące w środowisku potrzeby. Zajęcia profilaktyczne na terenie szkół 

prowadzone są przez pedagogów szkolnych i psychologów i obejmują wybrane klasy. Ponadto 

prowadzone są zajęcia o charakterze wspierającym dla uczniów zagrożonych patologią i 

wykluczeniem społecznym w formie indywidualnej i grupowej w zależności od potrzeb. 

W Gimnazjum Nr 1 w Łapach w ramach pracy profilaktyczno- wychowawczej w szkole 

realizowane są rokrocznie następujące działania: 

 Program profilaktyczno- edukacyjny „Nie bądź obojętny”, 

 Program profilaktyczny „ Papierosom powiedz NIE” 

 Przeciwalkoholowy program profilaktyczny „ Szkoła dobrego wyboru” 

 Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne z wykorzystaniem wideoteki, 

 Prezentacje multimedialne na szkolnym telebimie, 
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 Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców, 

 Prewencyjne spotkania z asystentem policji ds. nieletnich, 

 Godziny wychowawcze poświęcone problemom współczesnych uzależnień. 

Na bieżąco współpracowano z instytucjami wspierającymi szkołę: 

 Komisariat Policji, 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, 

 Świetlica Socjoterapeutyczna, 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 Z kuratorami sądowymi z Sądu Rejonowego- uczniowie mający nadzór kuratorski, lub 

nadzór nad rodziną. 

W Szkole Podstawowej w Uhowie nie zostały przeprowadzone badania, ankiety czy też 

diagnozy spożywania alkoholu, substancji odurzających, narkotyków i palenia papierosów. 

Jednocześnie, aby przeciwdziałać możliwości wystąpienia problemów związanych z 

nadużywaniem tych substancji w szkole prowadzone są działania profilaktyczne. 

W Szkole Podstawowej w Uhowie realizowany jest:  

 Program przeciwdziałania paleniu papierosów „Nie pal przy mnie proszę” oraz 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”  

 Promowany jest zdrowy tryb życia, 

 Organizowane są zajęcia świetlicowe 

 Pogadanki na temat wszelkiego rodzaju uzależnień (alkohol, nikotyna, gry 

komputerowe, Internet, narkotyki) 

Wszystkie te działania wpływają pozytywnie na stosunki międzyludzkie oraz miłe 

spędzanie czasu wolnego przez uczniów. Do współpracy zachęcani są rodzice, którzy biorą 

udział w imprezach szkolnych, spotkaniach oraz wspólnych piknikach, warsztatach oraz rajdach 

rowerowych. 

W Szkole Podstawowej Nr 1 podczas godzin wychowawczych w klasach IV- VI 

przeprowadzane były rozmowy z uczniami, którzy uświadamiani byli o zagrożeniach 

wynikających z uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

Natomiast w klasach I- III realizowany był program profilaktyczny „ Nie pal przy mnie proszę”, 

w klasach IV natomiast program „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Systematycznie 

przeprowadzano ankiety dot. tematyki alkoholu, substancji odurzających, narkotyków i palenia 

papierosów. Organizowano pogadanki z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Łapach, na 

temat przeciwdziałania skrajnym formom nieprzystosowania społecznego oraz 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne. 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Łapach od wielu lat 

realizowany jest program profilaktyczny dotyczący uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz 

innych substancji odurzających. W ramach tego programu przeprowadzone zostało badanie za 

pomocą ankiet diagnozujących w/w problem. 

W bieżącym roku szkolnym w badaniu wzięło udział 21 uczniów klas pierwszych. 

Uzyskano następujące informacje: 

 9 uczniów miało kontakt z alkoholem, 

 14 uczniów stwierdziło, że ma problem z kupowaniem alkoholu w sklepie, 

 12 uczniów przyznało, że picie alkoholu może prowadzić do uzależnienia, 

 20 uczniów nie pali papierosów ( 2 uczniów podało wiek 11 lat gdy zapalili 

pierwszego papierosa) 

 20 uczniów nie otrzymało propozycji zapalenia papierosa na terenie szkoły, 

 11 uczniów uznało zjawisko narkomanii za poważny problem, 

 1 uczeń miał kontakt z narkotykami.  
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Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łapach w ramach własnych środków budżetowych, 

zaangażowania pedagoga i wychowawców, stale monitorują sytuacje zagrożeń i starają się im 

zapobiegać. 

Ze względu na niedużą liczbę dzieci, znajomość społeczności lokalnej, szkoła jest w 

stanie zauważyć większość nawet niewielkich problemów. Są one rozpatrywane na bieżąco z 

uwzględnieniem indywidualnego podejścia do dzieci i ich rodziców.  

W ramach diagnozy środowiska rodzinnego dziecka prowadzone są: 

1. Obserwacje uczniów, 

2. Konsultacje z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami w kontekście zaniedbań 

środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sytuacji 

kryzysowych, nieodpowiedniego sposobu spędzania wolnego czasu przez 

uczniów, 

3. Wywiady środowiskowe, 

4. Współpracujemy z instytucjami wspierającymi szkołę (Komisariatem Policji w 

Łapach, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łapach, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Łapach, Stowarzyszeniem Przyjaciół Osse), na rzecz 

pogłębienia diagnozy środowiska rodzinnego i lokalnego dziecka oraz określenia 

form wsparcia, 

5. Pedagog uczestniczy w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Łapach, 

6. Współpraca z kuratorami sądowymi i zawodowymi z Sądu Rejonowego z V 

Wydziału ds. Rodzinnych i Nieletnich w Białymstoku w sprawie uczniów z 

rodzin mających nadzór kuratorski i uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

Rozpoznawanie sytuacji wychowawczej w szkole: 

1. Obserwacje relacji rówieśniczych, indywidualne rozmowy z uczniami przejawiającymi 

trudności wychowawcze, 

2. Doprecyzowywanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych,  

3. Analiza dokumentów szkolnych: monitoring frekwencji, oceny z zachowania i uwagi w 

dzienniku, 

4. Rozmowy z wychowawcami klas, nauczycielami i rodzicami na temat spotykanych 

trudności wychowawczych, 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa w szkole przez analizę wyników badań ankietowych- 

ankieta na temat uzależnień przeprowadzana wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

6. Spotkania Zespołu Wychowawczego (pedagog i wychowawcy)- omawianie sytuacji 

wychowawczych w szkole, sytuacja rodzinna ucznia, ustalanie środków zaradczych w 

sytuacjach kryzysowych. 

Działania realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów: 

1. Warsztaty z funkcjonariuszem policji ds. nieletnich dla uczniów klas IV szkół 

podstawowych i gimnazjum. W roku szkolnym 2017-2018 roku odbyły się prelekcje na 

temat: bezpieczeństwa w sieci, bezpiecznego korzystania z Internetu, konsekwencji 

prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

2. Spotkania rodziców i nauczycieli z pedagogiem z Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Łapach,  

3. Propagowanie zdrowego stylu życia: 

a. Realizacja programów: 

 „Nie pal przy mnie, proszę” 

 „Mały Mistrz” 
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b. Tematyka godzin wychowawczych (m.in. o uzależnieniach, radzeniu sobie z 

emocjami, moje zainteresowania, pasje, choroby), 

c. Zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego, 

d. Wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu na rajdach 

rowerowych, wycieczkach, 

4. Wykonywanie plakatu „Wolni od dymu”- co roku w ramach Światowego Dnia bez 

Tytoniu, 

5. W zachowaniu bezpieczeństwa w szkole pomocny jest monitoring (dzięki któremu 

łatwiej i precyzyjniej jest dotrzeć do rozwiązania problemu) oraz dyżury nauczycieli 

podczas przerw, 

6. Opracowanie i realizacja projektów szkolnych motywujących do zachowań m.in. projekt  

„ Klasa z postępem”.  

7. W ramach własnych środków i dzięki życzliwości sponsorów szkoła zakupuje nagrody 

uczniom za udział w konkursach i akcjach profilaktycznych, 

8. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów z pedagogiem szkolnym, 

9. Działalność „Koła Caritas”- prowadzenie akcji pomocowych, zbieranie artykułów 

żywnościowych, artykułów szkolnych, środków czystości, zabawek i wspieranie uczniów 

z rodzin potrzebujących (akcje- zbiórka artykułów szkolnych, paczki 

bożonarodzeniowe), 

10. Spotkania z rodzicami podczas dni otwartych i dyżurów nauczycieli- wyjaśnianie 

problemów, szukanie środków zaradczych, 

11. Organizowanie Pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów- konsultacje i 

porady z pedagogiem, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów, 

12. Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych do prowadzenie zajęć profilaktycznych: 

filmów o tematyce profilaktycznej- uzależnienia, substancje psychoaktywne, przemoc- 

wychowawcy, pedagog podczas godzin wychowawczych, 

13. Zespół Szkół w Łapach należy do Forum Szkół Integralnego Wychowania, które 

upowszechnia innowacje wychowawcze wzmacniające integralny rozwój i wychowanie 

ze szczególnym uwzględnieniem promowania wartości. 

W Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej odbyły się odchody Światowego Dnia bez 

Tytoniu.  

Prowadzone były zajęcia warsztatowe przez Asystenta ds. nieletnich z Komisariatu Policji w 

Łapach, w ramach programu Wojewódzkiej Komendy Policji „Mam wybór…- wybieram 

rozsądek”. Zajęcia dotyczyły odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz profilaktyki 

antynarkotykowej. Odbył się bieg uczniów klasy IV w ramach  programu edukacji 

antytytoniowej, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku pod nazwą 

‘Bieg po zdrowie”. 

 

 Z danych  Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach wynika, iż w szkole przeprowadzono 

diagnozę zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych.  Wzięły w niej udział 

klasy    I-III. Na podstawie otrzymanych danych opracowano tematykę zagadnień do 

realizowania zajęć profilaktycznych w klasach. Odbyły się zajęcia o tematyce: „Jak być wolnym 

od wpływu używek na własne życie?”, „Mechanizm uzależnienia, co robić, aby nie wpaść w 

pułapkę?”. Szkołą wzięła też udział w programie profilaktycznym, połączonym z wystawą 

plakatów „Papieros cichy zabójca”. W klasach pierwszych i drugich przeprowadzono lekcje 

wychowawcze na temat „Narkotyki i dopalacze uzależniają i szkodzą memu zdrowiu i życiu”. 

  

W Niepublicznym Gimnazjum w Łapach w roku szkolnym 2017/2018, 17 uczniów klas 

III wzięło udział w badaniu dotyczącym spożycia alkoholu i palenia papierosów. Uzyskano 

następujące informacje: 
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 13 uczniów zna osoby ze swojej grupy wiekowej, które piją alkohol, 

 15 uczniów zna osoby ze swojej grupy wiekowej, które palą papierosy, 

 8 uczniów przyznało, iż picie alkoholu szkodzi zdrowiu,  

 9 uczniów potwierdziło, iż nigdy nie próbowało alkoholu, 

 7 uczniów przyznało, iż ich koledzy/koleżanki często spożywają alkohol,  

 12 uczniów przyznało, iż ich koledzy/koleżanki palą papierosy, 

 15 uczniów uważa, że piwo to też alkohol, 

 14 uczniów zaznaczyło, iż rodzice nigdy nie pozwalają na picie alkoholu,  

 8 uczniów przyznało, że byli namawiali do picia alkoholu, 

 16 uczniów nie pali papierosów, 

 11 uczniów przyznało, iż w rodzinie czasami pije się alkohol, 

 14 uczniów zgadza się, iż alkohol nie powinien być sprzedawany nieletnim,  

 8 uczniom zdarzyło się zwrócić uwagę innym, aby nie palili papierosów, 

 4 uczniów, zauważyło, iż właściciele sklepów sprzedają alkohol nieletnich.  

 

Z danych Komisariatu Policji w Łapach wynika, iż w roku 2018: 

Liczba przeprowadzonych interwencji domowych wyniosła–  167 

- w tym dotyczących przemocy domowej – 58 

- w tym z udziałem osób nietrzeźwych - 49 

Liczba interwencji z użyciem Niebieskiej Karty - 25 

Liczba ofiar przemocy domowej ogółem – 43 

- w tym:  

Kobiety – 38 

Mężczyźni –2 

Dzieci – 3 

Liczba sprawców przemocy domowej ogółem – 41 

- w tym: 

Kobiety – 4 

Mężczyźni – 36 

Dzieci – 1 

Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu – 32 

- w tym doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień (PDOZ KMP Białystok)- 28 

Liczba zatrzymanych kierowców w stanie nietrzeźwym – 54 

 

       Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łapach przez cały rok przeprowadzali cykliczne 

spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą ze szkół z terenu działania jednostki, których 

tematem była problematyka zażywania środków odurzających, spożywania alkoholu oraz 

palenia papierosów. Zarówno Asystent ds. Nieletnich i Patologii jak i dzielnicowi podczas 

spotkań z uczniami informowali o odpowiedzialności prawnej nieletnich związanej z czynami 

karalnymi oraz przejawami demoralizacji, związanymi bezpośrednio z używaniem w/w 

substancji. Prowadzili też rozmowy na temat przyczyn i ewentualnych możliwości zapobiegania 

tego typu zachowania. Podczas wizyt w szkołach zachęcano w szczególności pedagogów do 

informowania Policji o wszelkich zauważonych czynach karalnych oraz przejawach 
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demoralizacji związanych z w/w zjawiskami, dając tym samym sygnał, że nie ma przyzwolenia 

na takie zachowania. 

 

Faktycznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku wydatkowano kwotę 350 758 

zł w tym 7 000 na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Program realizowany był 

przy współudziale osób fizycznych i prawnych, instytucji rządowych i samorządowych, Policji, 

Sądów, szkół i palcówek oświatowych, MOPS, organizacji pozarządowych zajmujących się 

profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych, edukacją, kulturą, pomocą społeczną, 

sportem i rekreacją oraz propagowaniem trzeźwości.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku zgodnie z przepisami prawa realizował zadania w 

zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, ukierunkowany był na kształtowanie odpowiedniej 

polityki społecznej, w szczególności: działalności wychowawczej i informacyjnej, ograniczaniu 

dostępności do alkoholu, leczeniu, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, 

zapobieganiu negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwaniu, przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz tworzeniu warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których 

zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się do spożywania alkoholu. Zadania programu są 

zadaniami własnymi gminy w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień i obejmują działania w 

ramach lokalnych potrzeb wynikających z diagnozy problemu.  

 

§ Kwota Opis wydatku 

4170 10 148,85 zł Komisja alkoholowa 

Rozdział 85154 

§ Kwota Opis wydatku 

4010 214 827,00 zł Płace pracowników 

4040 20 383,00 zł „13” 

4110 40 269,00 zł ZUS 

4120 4 490,00 zł  FP 

4140 8 773,00 zł  PFRON 

4170 10 149,00 zł  Komisja alkoholowa 

4210 3 920,00 zł Artykuły dekoracyjne, biurowe, 

papiernicze, wyposażenie 

4220 2 351,00 zł Artykuły spożywcze 

4260 27 114,00 zł  Ogrzewanie CO 

4300 6 883,00 zł  Odpady komunalne, Przewóz dzieci na 

kolonie, opłata za wynajem pomieszczeń 

przez KLUB „AA”, przygotowanie wigilii 

4360 2 200,00 zł Usługi telefoniczne 

4700 400,00 zł  Szkolenie 

4440 8 299,00 zł ZFŚS 

4270 700,00 zł    Naprawa instalacji sanitarnej  

 

Sporządziła: 

Małgorzata Mnich 

Specjalista ds. prawa 
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Załącznik nr 6Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań 
 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  

oraz potrzeby związane z realizacją zadań 
 

 

Rola asystenta rodziny polega na całościowym 

wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone 

wykluczeniem społecznym, min. poprzez zmianę stosunku  

osób w rodzinie do własnej sprawczości, podniesienie ich 

samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Działania asystenta 

rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich 

członków rodziny, zarówno rodziców jak i dzieci, do czego 

przyczynia się indywidualne podejście do rodziny i jej 

problemów. Asystent rodziny nie przejmuje realizacji działań za rodzinę, a jedynie wspiera ją, 

pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca.  

Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest największym zyskiem dla 

społeczności lokalnej. 

W roku 2018 pomocą 4 asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Łapach objętych było 45 rodzin zamieszkujących na terenie miasta i gminy Łapy, 

w których przebywało 94 dzieci. 

Rodziny te deklarują, że to problemy socjalne najbardziej ich przytłaczają, powodują 

brak poczucia stabilizacji. Do przykładów spraw, jakimi asystenci zajmowali się w toku swojej 

pracy w roku 2018 zaliczyć należy przede wszystkim: zwiększenie zasobów finansowych na 

bieżące funkcjonowanie rodziny, sprawy mieszkaniowe: zadłużenia w opłatach, media;  

realizacja zaległych i bieżących spraw urzędowych; dostęp do lekarzy i innych specjalistów; 

realizacja uprawnień: renty, emerytury, świadczenia rodzinne, ubezpieczenia, orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności; pomoc dzieciom: świetlica, dożywianie w szkole, pomoc w 

odrabianiu lekcji.  

Asystenci rodziny podejmowali również szereg działań przyczyniających się do 

podnoszenia umiejętności wychowawczych rodziców, a także wypełniania przez nich  

obowiązków na rzecz domu i rodziny. Należy zatem wskazać na: motywowanie do korzystania z 

poradnictwa rodzinnego, udziału w terapii uzależnień, szkołach dla rodziców, które doskonalą 

umiejętności wychowawcze, w kursach zawodowych, co zwiększy szanse na poszukiwanie 

pracy, prowadzenie pogadanek dotyczących: umiejętności gospodarowania budżetem, higieny, 

umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.  

 

Poniżej przedstawiono tabelę dotyczącą rodzin objętych pomocą asystenta w 2018 roku. 

 

Liczba rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny w 2018 roku 45 

Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył pracę w 2018 roku, w tym: 17 

 ze względu na poprawę funkcjonowania 6 

 ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 2 

 ze względu na brak efektów 5 

 ze względu na zmianę metody pracy 0 

liczba dzieci 

w tych rodzinach: 

94 
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 przebywających w domu 93 

 przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej 1 

rodziny wielodzietne 13 

rodziny niepełne 20 

Tabela 1 Liczba rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny w 2018 roku 

 

Asystent rodziny po zakończeniu pracy przez okres 6 miesięcy monitoruje sytuację w 

rodzinie. 

W 2018 roku na podstawie postanowienia Sądu do współpracy z asystentem zobowiązana 

była 1 rodzina. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez rodziny objęte wsparciem, 

asystenci rodzin w okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. realizowali Program  ,,Czwartki 

z herbatką u asystenta”. W każdy ostatni czwartek miesiąca zainteresowani  mogli wziąć udział 

w proponowanych formach zajęć.  

Celem programu było poszerzenie wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie w codziennym 

funkcjonowaniu rodziny, zwiększenie jej spójności oraz podniesienie umiejętności opiekuńczo- 

wychowawczych rodziców. Proponowane formy wsparcia obejmowały min. zagadnienia 

związane ze wspólnym spędzaniem wolnego czasu, rozwijaniem umiejętności pracy w grupie, 

czy też rozwoju własnych  zainteresowań.   

Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny mogły skorzystać również z 

indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, brały udział w treningach 

umiejętności wychowawczych, higienicznych, kompetencji społecznych.   

Ponadto asystenci rodziny aktywnie włączyli się w przygotowanie i realizację takich 

przedsięwzięć jak:  

 IV Łapski Dzień Asystenta Rodziny pod hasłem „Piraci w poszukiwaniu skarbu ”-  

podczas spotkania przedstawiono specyfikę pracy asystenta rodziny,  a dla najmłodszych 

przygotowano gry i zabawy. Zapewniono liczne atrakcje oraz słodki poczęstunek Celem imprezy 

było zacieśnienie więzi rodzinnych.  

 Piknik rodzinny ,,Owocowy zawrót głowy”- podczas imprezy asystenci promowali 

postawy prozdrowotne, z uwzględnieniem prawidłowych  wzorców żywieniowych ( wspólne 

przygotowywanie sałatek owocowych). 

 Wieczór Andrzejkowy- celem spotkania integracyjnego było zapoznanie się z dawnymi 

tradycjami i obyczajami. Zabawie towarzyszyły wróżby, przebrania, a także wspólny taniec oraz 

słodki poczęstunek.    

 V Łapskie Mikołajki Miejskie- asystenci rodziny przygotowali scenariusz spotkania, w 

tym również konkursy i zabawy dla najmłodszych mieszkańców miasta. 

Dzieci z rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny brały udział w zajęciach 

rekreacyjnych, sportowych, plastycznych, muzycznych.  

W 2018r. kontynuowano spotkania grupy wsparcia dla rodziców. Grupa miała charakter 

otwarty. Przynależność do grupy wsparcia pomagała uczestnikom zwalczać swoją bezradność, 

umożliwiała nabycie nowych umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Łączna liczba 

uczestników spotkań, odbywających się z różną częstotliwością wynosiła 80. Każde spotkanie 

koncentrowało się wokół określonego tematu, a także dostosowane było do bieżących potrzeb 

uczestników. Na zajęciach podejmowano m. in. takie tematy jak: profilaktyka zdrowotna , 

problemy związane z zagrożeniami ( pierwsza pomoc) , czas wolny z dziećmi, emocje. 

Spotkania zwróciły uwagę na zagrożenia w świecie wirtualnym. Podejmowano trudne tematy 

dotyczące uzależnień oraz szeroko pojętej przemocy. Zwrócono uwagę na występowanie sytuacji 

kryzysowych oraz stanów depresyjnych. Odbyło się 12  spotkań grupy. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łapy na lata 2017-2019 oparty jest na 

wzajemnej współpracy i współudziale odpowiednich służb publicznych, organizacji, a także 
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innych środowisk uprawnionych lub zobowiązanych z poszanowaniem praw człowieka i praw 

dziecka. Podstawowym narzędziem działania systemu wspierania rodziny jest praca z rodziną. 

Jest ona ważna od momentu przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności oraz niezbędna 

wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys, zagrażający dobru dziecku. Rodzina, w 

wyniku podjętej z nią pracy powinna osiągnąć zdolność prawidłowego funkcjonowania na tyle, 

aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, współpraca interdyscyplinarna na rzecz wspierania 

dziecka i rodziny odbywała się na dwóch płaszczyznach. W MOPS w Łapach polegała ona na 

współdziałaniu asystentów rodziny z pracownikami socjalnymi oraz pracownikami pozostałych 

działów. W ramach swoich obowiązków zawodowych podejmowali oni również współpracę z 

przedstawicielami innych instytucji oraz urzędów, które realizują zadania na rzecz dziecka i 

rodziny. Współpraca ta miała charakter konsultacji, wymiany informacji oraz wspólnie 

podejmowanych działań, zmierzających do poprawy sytuacji zarówno rodzin z dziećmi, jak i 

rodzin ubiegających się o przejęcie opieki nad swoimi dziećmi przebywającymi w pieczy 

zastępczej. 

Asystenci rodziny byli w stałym kontakcie m.in. z kuratorami sądowymi, 

funkcjonariuszami policji, pedagogami szkolnymi, pielęgniarkami środowiskowymi oraz 

koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej i opiekunami dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Działaniem na rzecz wspierania rodziny, będącym przykładem współpracy interdyscyplinarnej 

jest także współpraca asystentów rodziny z LZI.. Pracownicy powoływani są do grup roboczych 

prowadzących działania wspierające rodziny dotknięte przemocą. 

I tak, informacje uzyskane z placówek oświatowych z terenu gminy Łapy wskazują, iż w 

ramach swoich zadań z zakresu podejmowania oddziaływań profilaktycznych sprzyjających 

umacnianiu rodziny i wzrostu kompetencji rodzicielskich w szczególności:  

 prowadziły systematyczną współpracę z rodzicami uczniów obejmującą min. 

informowanie o dostrzeżonych sytuacjach sięgania po środki odurzające, 

problemach wieku dorastania, bezpieczeństwie w domu, podczas spędzania czasu 

wolnego  

 odbywały się spotkania Zespołu Wychowawczego, podczas których omawiano 

sytuację rodzinno- bytową uczniów 

 wzbogacano ofertę zajęć pozalekcyjnych, które są alternatywną formą 

działalności zaspokajającą potrzebę sukcesu i satysfakcji życiowej 

 odbywały się pogadanki, projekcje filmów edukacyjnych kształtujących 

krytyczne myślenie, wspomagających konstruktywne podejmowanie decyzji w 

sytuacjach trudnych,  

 promowano wartości rodzinne, możliwości konstruktywnego spędzania czasu 

wolnego podczas imprez, pikników, rajdów rowerowych,  Dni Otwartych 

 pedagogizacja rodziców podczas zebrań, poprzez artykuły profilaktyczne, 

prelekcje 

 wizyty w domach rodzinnych uczniów celem eliminowania niepożądanych 

zachowań, 

 szkolne akcje charytatywne 

 prowadziły badania ankietowe, których tematyka obejmowała m.in. „Zdrowy styl 

życia” 

 organizowały spotkania dla rodziców ze specjalistami różnych dziedzin: 

pedagogiem, psychologiem, logopedą, 

Placówki oświatowe stale współpracują z instytucjami i podmiotami wspierającymi funkcje 

opiekuńczo- wychowawcze rodziny tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach, 

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łapach, Komisariatem Policji w Łapach, MOPR w 
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Białymstoku, z kuratorami sądowymi. 

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łapach w ramach swoich działań przeprowadzali 

cykliczne spotkania profilaktyczne z dziećmi, z młodzieżą, rodzicami, kadrą pedagogiczną 

placówek oświatowych. Zarówno referent ds. Nieletnich i Patologii jak i dzielnicowi podczas 

spotkań informowali o odpowiedzialności prawnej nieletnich związanej z czynami karalnymi 

oraz wszelkimi przejawami demoralizacji, związanymi  bezpośrednio z używaniem substancji 

odurzających. Wsparcie i interdyscyplinarna pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych udzielana była 

doraźnie poprzez odwiedziny takich rodzin przez właściwych terenowo dzielnicowych.  

Komisariat Policji w Łapach regularnie współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej w 

ramach procedury „Niebiskiej Karty”. W ramach interdyscyplinarnej pomocy w 2018 roku, 

pomocą objęto 45 rodzin. Działania realizowane były przez spotkania grup roboczych, wizyty w 

miejscu zamieszkania rodzin itp.  

  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łapach świadczyła poradnictwo 

specjalistyczne, organizowała warsztaty dla rodziców i dzieci, spotkania z nauczycielami i 

pedagogami szkolnymi. W zakresie wspieranie i interdyscyplinarnej pomocy dla  rodzin 

dysfunkcyjnych pracownicy poradni uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie     Łapy w 

ramach swoich zadań z zakresu profilaktyki sprzyjającej umacnianiu rodziny i wzrostu 

kompetencji rodzicielskich: podnosił świadomość społeczną i wrażliwość na zjawiska związane 

z przemocą w rodzinie (edukacja społeczności lokalnej poprzez rozpowszechnianie materiałów 

edukacyjnych oraz organizowanie spotkań, pogadanek na temat zjawiska przemocy w rodzinie i 

możliwości wsparcia w tym zakresie), stworzył bazę danych dotyczących możliwości udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym, świadczył specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, 

prawne, mediacje, pracę socjalną. 

Ponadto członkowie LZI wspierali rodziny poprzez pracę asystentów rodziny, podejmowali 

działania celem kierowania sprawców przemocy w rodzinie do programu korekcyjno- 

edukacyjnego, współdziałali z Miejsko- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

W ramach podejmowanych działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny i 

wzrostu kompetencji rodzicielskich, placówki służby zdrowia m.in. rozpoznawały potrzeby 

środowiska poprzez wizyty pielęgniarek środowiskowych, prowadziły instruktaże dla młodych 

rodziców dot. prawidłowego wychowania, zdrowia, rozwoju dzieci, podnosiły świadomość 

rodziców związaną z właściwym dbaniem o zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodziny. 

Zespół kuratorskiej służby sądowej  w ramach realizacji celu: Wspieranie i 

interdyscyplinarna pomoc rodzin dysfunkcyjnych kierował osoby zainteresowane do instytucji 

udzielających pomocy, jak również uczestniczył w działaniach obejmujących procedurę 

„Niebieskiej Karty”.  

Działania z zakresu wspierania rodziny podobnie jak w poprzednich latach promowali 

przede wszystkim asystenci rodziny oraz pracownicy socjalni w trakcie pracy z rodzinami. 

Obejmowało to udzielanie informacji o idei asysty rodzinnej oraz dystrybucję ulotek 

dotyczących ww. tematyki. 

Rozpad rodziny, niewydolność wychowawcza, konflikty, przyczyniają się do wzrostu 

zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z zewnątrz angażując siły i środki społeczne. 

Długoletnie przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej może przyczynić się do zerwania więzi 

rodzinnych, a co za tym idzie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.  

To rodzina biologiczna najbardziej sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka, zatem 

należy zadbać o to, aby ono jak najdłużej w niej pozostało. Dlatego też należy podjąć pracę z 

rodziną w jej najbliższym otoczeniu i w różnorodnych formach środowiskowych bez potrzeby 

odrywania dziecka od rodziny. 

Ponadto konieczne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 
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przyczyn oraz skutków dysfunkcji, a także promowanie rodzinnego stylu życia. Pozwoli to w 

przyszłości zwiększyć szanse na prawidłowe funkcjonowanie rodziny w środowisku.  

 

Urszula Mularczuk 

Kierownik ds. pomocy społecznej 
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Załącznik nr 7 

Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy  oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2020 za 2018r. 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

na lata 2011-2020 

za 2018 rok 

 

Celem funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest rozwiązywanie problemów    

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, oparte na 

współpracy profesjonalnych służb  i instytucji zajmujących się problemem przemocy, jak też 

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w      

rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych na terenie gminy 

Łapy. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy tworzy grupa specjalistów z     

różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z 

działalności instytucji, które reprezentują , podejmująca współpracę i skoordynowane działania 

mające na celu niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym.  

Zespół działa w oparciu o procedurę Niebieska Karta, która polega na rozpoznaniu 

zaburzeń życia rodzinnego wywołanych stosowaniem przemocy, ułożeniem planu pomocy i 

podjęciem    działań interwencyjnych.  

Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2018 

wpłynęło 45 Niebieskich Kart. Wszystkie Niebieskie Karty zostały sporządzone przez 

Komisariat Policji w Łapach. 

Przewodniczący LZI powołuje grupy robocze, których praca prowadzona jest w 

zależności od zgłaszanych potrzeb i skupia się na rozwiązaniu specyficznych problemów w 

konkretnej rodzinie, na spotkania zapraszane są zarówno osoby doświadczające przemocy w 

rodzinie jak i je stosujące. W roku 2018 odbyło się 110 posiedzeń grup roboczych, których 

celem było m. in. diagnozowanie  sytuacji  rodziny  oraz  ustalenie planu pomocy osobom  

doświadczającym przemocy. Ponadto, każdorazowo, w ramach prac grup roboczych 

dokumentowano działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 

ich efekty.  

W spotkaniach grup roboczych brali udział funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi, 

pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy, psycholog. Skład grupy roboczej ustala się w 

zależności od potrzeby w rozpatrywanym, indywidualnym przypadku. Udział w/w osób był 

bardzo istotny, bowiem obraz problemów w rodzinie poszerzał się, co umożliwiało 

podejmowanie odpowiednich kroków. 

Pomocą w ramach grup roboczych objęto 78 osób, w tym 36 kobiet.   

Sprawy, którymi zajmowały się grupy robocze dotyczyły: 

• stosowania przemocy wobec małżonki/a lub konkubenta-  28 spraw 

• stosowania przemocy ze strony dorosłego dziecka wobec rodzica- 7 spraw 

• stosowanie przemocy wobec osoby starszej przez członka ze strony rodziny- 2  

sprawy  

• stosowanie przemocy wobec dziecka- 3 sprawy 

W 25 przypadkach w rodzinach objętych procedurą NK odnotowano występowanie          

problemu alkoholowego.  

W 16 rodzinach były nieletnie dzieci.  

Liczba sprawców: kobiety –  3 osoby, mężczyźni- 35 osób.  
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Jednocześnie, na dzień 31 grudnia 2018r. łącznie grupy robocze podjęły decyzję o                     

zakończeniu procedury „Niebieska Karta” w tym, z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie oraz 

zrealizowanie indywidualnego planu pomocy w 23 przypadkach, natomiast z uwagi na brak         

zasadności do podejmowania działań wobec rodziny w 20 przypadkach. 

Członkowie grup roboczych w ramach swoich zadań podejmowali takie działania jak: 

 prowadzenie  rozmów  z  osobami,  wobec  których  istnieje  podejrzenie,  że  

stosują przemoc   w   rodzinie,   na   temat   konsekwencji   jej stosowania    

 informowanie o możliwościach  podjęcia  leczenia  lub  terapii  i  udziale w         

programach  oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

 udzielenie informacji o formach pomocy udzielanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łapach i placówkach, instytucjach świadczących pomoc 

osobom doświadczającym przemocy w rodzinie; umożliwienie  skorzystania  z     

poradnictwa  specjalistycznego:  psychologicznego, prawnego ( m.in.  pozwy o 

rozwód, alimenty, separacje), socjalnego 

 udzielanie  dzieciom  wsparcia  lub  pomocy  psychologicznej  oraz  

specjalistycznej  

pomocy socjoterapeutycznej 

 praca socjalna min. celem określenia sytuacji materialno-bytowej i wskazania 

ewentualnych możliwości wsparcia w tym zakresie (np. pomoc finansowa )  

 złożenie wniosków o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych, 

• współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie sytuacji edukacyjnej, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Grupy robocze podejmowały zadania sprzyjające zmianie sytuacji rodziny, jak chociażby 

wzmacnianie jej zasobów, motywowanie do realizowania przyjętych działań poprzez kierowanie 

do specjalistów, w tym np. terapeutów uzależnień.  

Ważnym elementem pracy grup roboczych była interwencja kryzysowa skierowana 

zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy socjalnej, 

psychologicznej, prawnej, mediacji osobom uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy 

współistniejące. Jej celem jest: wyeliminowanie zachowań destrukcyjnych, które zagrażają 

członkom rodziny, zmiana sposobu postrzegania przez klienta sytuacji kryzysowej, zmiana 

sposobu przeżywania stanów emocjonalnych wywołanych kryzysem, jak również miana sposobu 

wyrażania swoich  reakcji.  

W toku pracy aktualizowano dane teleadresowe placówek, instytucji i organizacji 

działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim oraz 

podejmowano  działania upowszechniające je w środowisku. Ponadto w ramach działań 

profilaktycznych m.in. rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące przemocy w 

rodzinie (broszury, ulotki).  

W grudniu w ramach obchodów Mikołajek Miejskich propagowano wartości rodzinne, 

poprzez rozdawanie ulotek i haseł motywacyjnych, prorodzinnych mieszkańcom gminy.  

W roku 2018 kontynuowano działania z roku ubiegłego, w ramach projektu socjalnego pt. 

„Wspólne STOP przemocy w rodzinie” skierowanego do 15 rodzin zagrożonych bądź 

dotkniętych zjawiskiem przemocy, w tym: współmałżonków lub partnerów w związkach 

nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych. Jego celem było stworzenie warunków 

sprzyjających uzyskaniu zdolności do  funkcjonowania w środowisku rodzinnym wolnym od 

przemocy, w tym w pełnieniu ról rodzinnych, społecznych i zawodowych. 

Osoby uwikłane w przemoc domową bądź zagrożone tym zjawiskiem objęte były m.in. 

takimi formami wsparcia jak: 
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 praca socjalna - działanie realizowane poprzez: * wspieranie w środowisku 

rodzinnym, zorientowane na rozwiązywanie problemów powstających w relacjach 

międzyludzkich związanych z występowaniem przemocy *  motywowanie do 

podejmowania działań zorientowanych na rozwiązywania istniejących problemów 

przemocy dokonującej się w środowisku rodzinnym * zajęcia edukacyjne 

 poradnictwo specjalistyczne prawne, indywidualne i grupowe  

 poradnictwo specjalistyczne psychologiczne, indywidualne i grupowe  

 podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą 

Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet – szybki 

i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań 

zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających się wzajemnie. 

 

 

Urszula Mularczuk 
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