INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TUCHOLI ZA ROK 2015.
I.

Informacje wstępne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi realizuje

zadania szeroko rozumianej

pomocy

społecznej. Zakres tych zadań wyznaczały w 2015 r. następujące ustawy:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. 2015, poz. 163
ze zm.).
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia

wieloletniego

programu

wspierania

finansowego

gmin

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 2020 (Monitor Polski 2015, poz. 821).
3.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej
finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. 2015, poz. 581 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015, poz. 2156 ze
zm.).
5. Ustawa z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych 2003 r. (Dz. U. 2015 139,
poz. 114 ze zm.).
6.

Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
( t. j. Dz. U. , 2016, poz. 169 ).

7. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zstępczej (t. j. Dz.
U. 2015, poz. 332 ze zm.).
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz.
U. 2015 r., poz. 1390).
9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863).
Budżet Ośrodka wyniósł w 2015 r. zł. 13.051.978,67 zł
II.

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej to przede wszystkim świadczenie pracy socjalnej,
pomocy pieniężnej, rzeczowej, usługowej. Przyznawanie pomocy pieniężnej poprzedzone jest
przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w terminie 14 dni roboczych od
dnia złożenia wniosku przez klienta. Świadczenia pieniężne i rzeczowe realizowane są
poprzez przyznawanie zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych,
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specjalnych zasiłków celowych (osoby, które są uzależnione od alkoholu nie otrzymują
świadczeń pieniężnych, określoną w decyzji kwotę zasiłku realizują bezpośrednio w sklepie
lub aptece) lub węgla z dowozem, leków i żywności. Natomiast wsparcie usługowe czyli tzw.
usługi opiekuńcze, polega na zabezpieczeniu całodobowej opieki w domach pomocy
społecznej lub świadczenie pomocy w miejscu zamieszkania osoby, w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych (pomoc w robieniu zakupów, sprzątaniu mieszkania, praniu,
higienie osobistej, a także pielęgnacji zgodnie ze wskazówkami lekarza).
Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy pieniężnej wynosiło w 2015 r.
514 zł na osobę w rodzinie, natomiast na osobę samotną 634 zł.
Tabela nr 1
Ilość świadczeniobiorców pomocy społecznej w stosunku do ilości mieszkańców gminy
Tuchola z podziałem na sołectwa.
Obszar
terytorialny

Liczba
mieszkańców

Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
społecznej

%x

Miasto Tuchola

13.275

521

Liczba osób w
rodzinach
korzystających z
pomocy
społecznej
1305

Sołectwa

6.481

393

1106

17,07

Bladowo

645

31

91

14,11

Kiełpin

914

35

115

12,58

Klocek

163

16

42

25,77

Legbąd

957

80

234

24,45

Mała Komorza

382

26

80

20,94

Mały Mędromierz

925

57

163

17,62

Raciąż

1313

75

168

12,80

Rzepiczna

176

19

58

32,96

Stobno

657

26

72

10,96

Białowieża

349

28

83

23,78

9,83

w tym:

x-

procentowy

udział

liczby

osób

korzystających

z

pomocy

w liczbie mieszkańców miasta Tuchola oraz poszczególnych sołectw.

2

społecznej

Wykres nr 1: Liczba osób korzystających
korzystaj cych z pomocy społecznej w poszczególnych
sołectwach
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Liczba osób korzystających
ących ze świadczeń
ś
pomocy społecznej w 2015 r. spadła w porównaniu
z rokiem 2014 r., ma to związek
ązek ze spadkiem liczby ludności
ludno ci w gminie Tuchola.
1. Zasiłki stałe. Ta forma świadczenia pieniężnego
pieni nego przewidziana jest dla osób niezdolnych do
pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych
niezdolny do pracy,, które nie posiadają
posiadaj dochodu albo
jest on niższy
szy od kryterium dochodowego.
d
Maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby w
rodzinie wynosiła 514,- zł, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej:
gospodaruj
604 zł.
604,W 2015 r. z zasiłku stałego korzystały 156
1
osoby, łącznie
cznie wypłacono 1541
1
świadczeń,
natomiast kwota świadczeńń wyniosła razem 600.154,- zł.
W 16 przypadkach dotyczących
ących uprawnień
uprawnie do zasiłku stałego wydano decyzje odmowne lub
uchylające, w związku z przekroczeniem kryterium
kryterium dochodowego albo nabyciem uprawnień
do świadczeń emerytalnych bądź
bą ź rentowych.
Osobom uprawnionym do zasiłku stałego i nie mającym
maj cym innego tytułu do ubezpieczenia,
Ośrodek jest zobowiązany
ązany opłacać
opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W 2015
201 r. Ośrodek
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opłacał składkę 118 osobom otrzymującym
otrzymuj
zasiłek stały. Zadanie to było sfinansowane z
budżetu państwa w kwocie 46.
6.279,67 zł.

Wykres nr 2: Budżet
et na zasiłki stałe

600 154 zł
2014
559 820 zł

2015

2. Zasiłki okresowe. Przysługują
Przysługuj w szczególności ze względu
du na długotrwałą
długotrwał chorobę,
niepełnosprawność,, bezrobocie, możliwość
mo
otrzymania
trzymania lub nabycia uprawnień
uprawnie do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia
zabezpieczenia społecznego. Liczba rodzin, którym przyznano
świadczenie wynosiła 400, liczba osób w rodzinach
r
uprawnionych: 1070
70 . Najwięcej, bo aż
339 rodzin, korzystało z zasiłku z powodu bezrobocia, kolejną
kolejn przyczyną była
niepełnosprawność: 32 rodziny.
rodzin Wysokość zasiłku stanowi 50% różnicy
żnicy między
mi
kryterium
dochodowym na osobę w rodzinie,
rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Najczęściej
Najcz
zasiłki
okresowe są przyznawane na okres od jednego do trzech miesięcy. Kwota wykorzystanej
dotacji z budżetu państwa
ństwa na zasiłki okresowe wyniosła 444.804,22 zł.
Na wnioski o zasiłki okresowe w 16
1 przypadkach wydano decyzje odmowne ze względu na
przekroczenie kryterium dochodowego lub brak współpracy wnioskodawcy w rozwiązywaniu
rozwi
swojej trudnej sytuacji.
3.

Zasiłki celowe. Z tej formy świadczeń wypłacanych ze środków własnych
wła
Gminy

korzystało 500 rodzin, łączna
ączna
czna kwota zasiłków celowych wyniosła 287.645,287.6
zł. Zasiłki
najczęściej
ciej przyznawano na dofinansowanie do zakupu żywności,
ci, opału, odzieży,
odzie
bieżących
opłat, leków. Pomoc była przyznawana również
równie w formie rzeczowej, np. węgiel
wę
z dowozem,
albo talony na artykuły spożywcze
żywcze i chemiczne. Węgiel
giel zakupiono za kwotę
kwot 24.614,- zł, przy
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czym 1 tona kosztowała 620,- zł, dostawca był wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.
Talony natomiast były realizowane w sklepach wyłonionych również w drodze zapytania
ofertowego.
W ramach środków na zasiłki celowe,

np. pomoc w postaci opału przyznano na 119

wniosków. Najczęściej była to pomoc dla osób niepełnosprawnych
problem alkoholowy.

lub uwikłanych

Sprawiono pogrzeb dla jednego mieszkańca

w

naszej gminy, nie

posiadającego zabezpieczenia finansowego z innego systemu zabezpieczenia społecznego, na
kwotę 2.843,- zł.
W 2015 r. udzielono również wsparcia dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia
losowego (wichura, pożar) na kwotę 2.735,- zł. Z budżetu wojewody kujawsko-pomorskiego
została przyznana pomoc w kwocie 6 tys. zł dla rodziny poszkodowanej przez huragan Feliks.
Na wnioski o zasiłki celowe w 63 przypadkach wydano decyzje odmowne, najczęściej z
powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współdziałania.
4.

Specjalne

zasiłki

celowe.

To

świadczenie

jest

przyznawane

w

szczególnie

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie, o dochodach przekraczających kryterium
dochodowe. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego. Takie
świadczenie przyznano 86 rodzinom ( 210 osób w rodzinach) na łączną kwotę 32.804,- zł
(środki własne Gminy). Powodem przyznawania tych świadczeń najczęściej są duże wydatki
rodzin

np. na leki lub niskie dochody przy zwiększonych wydatkach na opał

w sezonie grzewczym.
5. Usługi opiekuńcze. Osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
korzystają z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Z takiego wsparcia
skorzystało 28 osób na łączną kwotę 155.943,90 zł, ze środki własne Gminy.
W 2015 r. realizowano także

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 28 osób

z zaburzeniami psychicznymi, w tym 24 dzieci ze zdiagnozowanymi całościowymi
zaburzeniami rozwoju. Wykorzystano na ten cel dotację z budżetu państwa na kwotę
247.953,- zł..
Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi
oraz usługi specjalistyczne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju realizowała
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Spółdzielnia Socjalna „Progres” wyłoniona w otwartym konkursie ofert na wykonanie
zadania publicznego w 2015 r.
Koszt poszczególnych rodzajów usług kształtował się następująco:
•

usługi opiekuńcze - 11,10 zł; za godzinę świadczonych usług;

•

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi –
17,50 ;

•

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z całościowymi zaburzeniami
rozwoju – 40,- zł.

6. Opieka całodobowa.
Zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu pomocy
społecznej i współfinansowanie opłat za pobyt mieszkańca w tym domu, w przypadku gdy
jego dochód nie pokrywa w całości kosztów pobytu, a

osoby zobowiązane do alimentacji

uzyskują dochody niższe niż 300 % kryterium dochodowego. Osoby kierowane do domu
pomocy społecznej wymagają całodobowej opieki, co musi być potwierdzone odpowiednim
zaświadczeniem lekarskim. Umieszczenie w domu pomocy społecznej następuje na wniosek
osoby zainteresowanej. W przypadku, gdy osoba wymaga umieszczenia w domu pomocy ze
względu na sytuację zdrowotną oraz rodzinną i nie wyraża zgody na umieszczenie, Ośrodek
kieruje wniosek do właściwego sądu.
W 2015 r. 16 osób przebywało w domach pomocy społecznej. Budżet Gminy na realizację
tego zadania wyniósł 378.744,84 zł. Średni miesięczny koszt pobytu wynosi około 3 tys. zł.
7. Środowiskowy Dom Samopomocy
Charakterystyka jednostki.
Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Typ Domu:
typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
typ B – dla osób upośledzonych umysłowo,
Liczba i rodzaj miejsc:
liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji (stan na 31 grudnia) 45
liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy 45, w tym:
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dziennych: 45, całodobowych: 0.
Zapewnienie dowozu na zajęcia:
Dom zapewnia uczestnikom dowóz, w tym celu użytkujemy, przekazany przez Burmistrza
Tucholi, samochód Ford Transit dla 8 osób, dostosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych.
Tabela nr 2
Formy i efekty prowadzonej działalności.
Lp

Rodzaj terapii prowadzonej
w poszczególnych pracowniach

1.

Terapia zajęciowa
- Świetlica

Efekty prowadzonej działalności

Tutaj na zajęciach wzbogacana jest wiedza ogólna
(o świecie, o wybitnych ludziach, o przyrodzie),
wdrażane są prawidłowe zachowania w miejscach
publicznych (kino, teatr, restauracja), poznawanie
lokalnych

punktów

użyteczności

usługowych,

publicznej,

środków

instytucji
transportu.

Zadaniem pracowni jest przygotować uczestnika do
czynnego

uczestnictwa

w

życiu

społecznym,

wprowadzanie strategii rozwiązywania konfliktów,
nauka zachowań asertywnych, nauka radzenia sobie z
emocjami i ich okazywania z zachowaniem norm
społecznych. W pracowni wykorzystywana jest
psychodrama,
usprawnianie

biblioterapia,
percepcji

muzykoterapia,

wzrokowej,

słuchowej,

funkcji manualnych.
---------------------------------------------------------------Zadaniem pracowni jest zapoznanie uczestników i
- Pracownia krawiecko-

zastosowanie przez nich różnych technik rękodzieła z

hafciarska

wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Ponadto
kształcona jest umiejętność dokonywania drobnych
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napraw

przyszywania

odzieży,

guzików,

wyszywania, przygotowywania kart świątecznych.
Zajęcia rękodzielnicze realizują działania, które mają
wzbudzić poczucie estetyki i wrażliwości. Rozwijają
zainteresowania,

umiejętności

manualne,

uczą

starannego i estetycznego wykonania czynności,
poprawiają koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczą
koncentrację uwagi na danej czynności, pozwalają na
odreagowanie negatywnych emocji.
---------------------------------------------------------------Uczy porządku, obsługi urządzeń ogrodniczych,
- Pracownia ceramiczno-

wykonywania

ekologiczna

surowców

drobnych

wtórnych

przedmiotów.

napraw,
oraz

wykorzystania

wyrobu

Wykonywanie

drobnych

przedmiotów

użytkowych z gliny. Zajęcia prowadzone w tej
pracowni mają na celu kształtowanie i utrwalanie
podstawowych umiejętności z zakresu uprawy
owoców,

warzyw

kwiatów,

kształtowanie

umiejętności naprawy drobnych usterek i uczenie
pracy

w

zespole

z

podziałem

na

zakres

wykonywanych czynności.
---------------------------------------------------------------- Pracownia kulinarna
W ramach tej pracowni proponuje się zajęcia z
zakresu rozpoznawania poszczególnych produktów,
przygotowywania

posiłków,

poznawania

podstawowych zasad żywienia, działania urządzeń
gospodarstwa domowego, utrzymywania porządku,
higieny osobistej. Ponadto przy pomocy terapeuty u
uczestników kształtowane jest racjonalne planowanie
wydatków,

wybór

korzystniejszych

metod

oszczędzania. W ramach pracowni przygotowywany
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jest jeden gorący posiłek, z którego korzystają
wszyscy uczestnicy Domu.

- Pracownia rehabilitacyjna

---------------------------------------------------------------W

pracowni

prowadzona

jest

wszechstronna

stymulacja poprawiająca sprawność psychofizyczną,
uaktywnia kontakty z innymi ludźmi, pomaga w
akceptacji

wzajemnych

niepełnosprawności.

Możliwe jest w ramach relaksu wprowadzanie gier
zespołowych

i

zajęć

z

muzykoterapii,

które

uprzyjemniają czas i wpływają na aktywność
uczestnika i kinezyterapię.
- Pracownia plastyczna

---------------------------------------------------------------Jest miejscem, w którym uczestnicy nie tylko
zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi i
malarskimi, ale również różnorodnymi technikami
graficznymi. Zajęcia w tej pracowni mają na celu
kształcenie poczucia przydatności wykonywanych
prac,

rozwijanie

plastycznych,

zainteresowań

pobudzanie

i

rozwoju

uzdolnień
motoryki

i

estetyki. Rozwijają zainteresowania, umiejętności
manualne, uczą starannego i estetycznego wykonania
czynności,

poprawiają

koordynację

wzrokowo-

ruchową, pozwalają na odreagowanie negatywnych
emocji.
---------------------------------------------------------------- Pracownia stolarska

Rehabilitacja w tej pracowni to głównie przebieg
prostych czynności związanych z wykonywaniem
prac

w

drewnie,

samokontroli
ręcznymi

z

tempa

narzędziami

nabyciem

pracy,
do

umiejętności

posługiwaniem
obróbki

drewna

się
i

materiałów drewnopochodnych. Praca ta ma na celu
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maksymalnej

osiągnięcie

zaradności wynikającej z

samodzielności

i

życia codziennego.

Pracownia wyposażona jest w warsztat do obróbki
drewna. Celem zajęć jest rozwijanie zdolności
manualnych uczestników, nauka obróbki drewna.
Wykonują tam drobne prace naprawcze i remontowe.
---------------------------------------------------------------- Pracownia komputerowa

Uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt komputerowy,
poznają pracę z komputerem od podstaw. Zajmują
się

pisaniem

zaproszenia,

prostych

kartki

tekstów.

świąteczne,

Wykonują

robią

zdjęcia

aparatem cyfrowym i zajmują się ich obrabianiem
komputerowym. Wykorzystują komputer do zabawy
ale także do nauki. Maja dostęp do Internetu, który
jest źródłem nowych ciekawych wiadomości.
2.

Treningi
- Trening umiejętności

Trening ten ma na celu podtrzymywanie i rozwijanie

samoobsługi, zaradności

u osób niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych

życiowej i funkcjonowania

do samodzielnego życia, przywracanie utraconych

w codziennym życiu,

umiejętności. W ramach tego treningu uczestnicy
pracują nad różnorodnymi zdolnościami związanymi
z samoobsługą. W ramach tego treningu nabywane są
takie umiejętności jak: utrwalanie i rozbudzanie
potrzeby samodzielnego prania i przygotowywania
posiłków, mobilizowanie do dbania o estetyczny
wygląd, utrzymywanie higieny osobistej i utrwalanie
związanych

z

tą

umiejętność

obsługi

umiejętnością
podstawowych

czynności,
urządzeń

domowych. Uczestnicy poprzez zabawę i w praktyce
uczą się gospodarowania finansami.
----------------------------------------------------------------
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Trening, który dotyczy wszystkich możliwych
- Trening umiejętności
społecznych
i interpersonalnych

celowych działań związanych z funkcjonowaniem w
społeczeństwie, z drugą osobą. Uczestnicy, przy
odpowiednim wsparciu kadry, mobilizują się do
nawiązania i utrzymania kontaktów społecznych,
uczą

się

rozmawiać.

Nabywają

i

utrwalają

umiejętności realizowania ważnych życiowo spraw
(dokonywanie opłat, pisanie pism urzędowych itp.).
Utrwalają pewne zachowania potrzebne w życiu
społecznym, kształtują samorządność przez udział w
zebraniach społeczności Domu, utrwalają zasady
prawidłowych zachowań w miejscach publicznych.
Uczestnicy kształtują umiejętności współpracy i
komunikowania się w grupie na zasadach otwartości,
partnerstwa i wzajemności. Ponadto kształtują też
zachowania asertywne oraz umiejętność radzenia
sobie ze stresem. W ramach treningu i poradnictwa
psychologicznego prowadzona jest psychoterapia
indywidualna w zależności od potrzeb uczestnika,
dążąca do rozwiązania problemów i kształtowania
kreatywności, wytrwałości, motywacji, asertywności
co wpływa na poprawę funkcjonowania społecznego
uczestnika.
---------------------------------------------------------------Polegający na wskazaniu atrakcyjnych form rozrywki
-Trening umiejętności

i rekreacji, rozwijaniu zainteresowań wybranymi

spędzania wolnego czasu

audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmami.
Rozwijanie umiejętności korzystania z takich form
spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność
rekreacyjna,

udział

w

imprezach

kulturalnych,

towarzyskich. Czytanie czasopism, książek a przez to
kreowanie
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postawy

aktywnego

czytelnika.

Motywowanie

do

informowanie

o

wychodzenia
odbywających

na

zewnątrz,

się

imprezach

kulturalno- rozrywkowych co stanowi element
treningu społecznego. Motywujemy uczestników do
aktywności

ruchowej

przez

gry,

spacery,

organizowanie wycieczek po bliskiej okolicy.
---------------------------------------------------------------Trening ma za zadanie zapoznać uczestników z
-Trening budżetowy

umiejętnym gospodarowaniem domowym budżetem.
Zajęcia realizowane w ramach treningu obejmują
naukę dokonywania prostych zakupów, planowanie
wydatków, odtwarzanie i kształtowanie umiejętności
planowania opłat oraz oszczędzanie środków na
zaplanowane zakupy. Podczas treningu uczestnicy
zapoznają się z aktualnymi cenami towarów.
---------------------------------------------------------------Trening ma stymulować zaangażowanie uczestników

-Trening farmakologiczny

do samodzielności i systematyczności, własnego
udziału w leczeniu poprzez edukowanie pod kątem
profilaktyki

zdrowotnej.

Uczestnik

otrzymuje

informacje o działaniu przepisanych przez lekarza
leków

i

poznaje

zasady

ich

przyjmowania.

Edukowanie pod kątem profilaktyki zdrowotnej, co
wpływa na świadomość swojej choroby.
---------------------------------------------------------------Trening ten polega na prowadzeniu terapii pod kątem
-Trening kulinarny

rozpoznania

poszczególnych

produktów,

przygotowania posiłków z uwzględnieniem zasad
zdrowego żywienia, nauka higieny w kontaktach z
żywnością, estetyczne nakrywanie do stołu, naukę
poprawnego zachowania się przy stole, podawanie
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potraw i nauka obsługi sprzętu gospodarstwa
domowego.
----------------------------------------------------------------

-Trening higieniczny

W ramach tego treningu wyrabia się dbałość o
higienę osobistą i czystość w miejscu zamieszkania.
Dbanie

o

regularne

przestrzeganie

czynności

związanych z myciem, rozwijanie świadomości na
temat estetycznego i schludnego wyglądu, który
wpływa na kontakty interpersonalne i poprawia
samopoczucie.
3.

Rehabilitacja
- kinezyterapia

Zajęcia

sportowe

wykorzystaniem

ogólnousprawniające

specjalistycznego

sprzętu,

z
jako

środka leczniczego w celu przywrócenia utraconych
funkcji ruchowych oraz zmniejszenia bólu.
---------------------------------------------------------------- fizykoterapia

Działanie lecznicze na objawy wtórne choroby oraz
urazy, poprawia krążenie w danym miejscu, pobudza,
wycisza reakcje mięśniową, stymuluje organizm do
walki z problemem.
---------------------------------------------------------------Celem jest pobudzenie mięśni, skóry, układu

- masaż relaksacyjny

krążenia. Bardzo dobrze działa na układ nerwowyrównoważy wysyłane przez ciało negatywne reakcje,
likwiduje napięcia nerwowe. Korzystnie wpływa na
układ krążenia.
----------------------------------------------------------------

- gry i zabawy

Pełnią rolę bodźca fizycznego oddziaływującego na

13

fizyczną

stronę

osobowości

człowieka.

Równocześnie dają możliwość oddziaływania na
psychikę,

sprzyjają

nerwowemu

odprężeniu

i

czynnemu wypoczynkowi.
----------------------------------------------------------------spacery- nordic walking

Forma odpoczynku na powietrzu, korzystnie wpływa
na organizm, zaspakaja potrzebę ruchu, poszerza
doświadczenia i spostrzeżenia w zetknięciu z innym
otoczeniem.
----------------------------------------------------------------

- wycieczki rowerowe

Efekty zdrowotne- pobudzenie mięśni do pracy,
spalanie kalorii, zwiększanie się pojemności płuc,
dotlenienie

krwi.

Poprawia

ogólną

wydolność

organizmu, wzrasta wytrzymałość i siła mięśni.
Uwalnia się hormon szczęścia endorfina, lepiej
znosimy sytuacje stresowe.
4.

Poradnictwo psychologiczne
- indywidualne konsultacje

Ich celem jest bieżące rozwiązywanie zaistniałych

z psychologiem,

problemów i konfliktów, jak również realizacja
indywidualnych
podstawie

planów

terapeutycznych

przeprowadzonych

na

diagnoz

psychologicznych.
---------------------------------------------------------------- spotkania grupowe

Zwiększenie poczucia własnej wartości, nabycie

z psychologiem

umiejętności służących samodzielnemu życiu w
otwartym środowisku, przełamywanie barier we
wzajemnych

kontaktach

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi z innymi osobami z otoczenia,
zmniejszenie
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poczucia

izolacji

społecznej,

kształtowanie

i

utrzymanie

właściwych

więzi

społecznych, budowanie poczucia bezpieczeństwa,
empatii,

i

zachęty

otwartości,

rozwijanie

i

kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i
różnicowania emocji, kształtowanie umiejętności
komunikacyjnych i aktywnego słuchania, rozwijanie
umiejętności asertywnych.
---------------------------------------------------------------- zajęcia psychoedukacyjne

Prowadzone

przez

psychologa

i

terapeutów

zajęciowych w formie treningów oraz warsztatów
metodą oddziaływania psychologicznego służącą
kształtowaniu

określonych

umiejętności

psychologicznych i rozwojowi osobistemu.
5.

Aktywizacja zawodowa
- teoretyczny trening

Trening ten ma na celu poszerzenie umiejętności z

aktywizacji zawodowej

zakresu

kompetencji

zawodowo-

społecznych.

Program teoretycznego treningu ma za zadanie
przygotować uczestników do staży zawodowych na
otwartym rynku pracy. Uczestnicy w ramach
treningu

rozwiną

umiejętności

z

zakresu

pozytywnego budowania obrazu własnej osoby,
autoprezentacji

i

sporządzenia

odpowiednich

dokumentów.
6.

Inne formy terapeutyczne

Imprezy integracyjne, wycieczki, pikniki, prezentacje

dostosowane do potrzeb

prac artystycznych na kiermaszach i wystawach.

podopiecznych

Uczestnicy prezentują się podczas różnego rodzaju
festiwali, przeglądów, kabaretów itp.

Środki finansowe na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
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Całość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS w 2015 r.
694.344,00zł. z budżetu Wojewody + 600,00zł. ze środków PFRON (środki pozyskane na
dofinansowanie VI Turnieju Kręglarskiego).
Udział pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w szkoleniach:
„Prawo zamówień publicznych” – kierownik, 1 pracownik;
„Jak żyć i opiekować się osobą chorą na chorobę Alzheimera” – kierownik, 7 pracowników;
„Konferencja Dialog Społeczny Pracodawca- Niepełnosprawny- Rodzic” - kierownik,2
pracowników;
„Rozwijanie nowych form i metod wzmacniających skuteczność działań instytucji i jakości
pomocy i integracji społecznej” - 1 pracownik;
„Rola Środowiskowych Domów Samopomocy w Psychiatrii Środowiskowej na przykładzie
metody otwartego dialogu” - kierownik, 2 pracowników;
„Praktyczne szkolenie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)”
- kierownik, 2 pracowników;
„Dokumentowanie pracy terapeuty- ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z
elementami superwizji” - kierownik, 7 pracowników.
Liczba uczestników, którzy opuścili Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z podaniem
przyczyny odejścia.
Środowiskowy Dom Samopomocy w 2015 r. opuściło dwóch uczestników: 1 osoba podjęła
naukę, u 1 osoby nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia i obecnie trwa procedura umieszczania
w Domu Pomocy Społecznej.
Tabela nr 3
Współpraca z innymi podmiotami i jej efekty.
Lp.

Podmiot z którym ŚDS współpracuje

Efekty prowadzonej współpracy

1.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Nadzór nad działalnością placówki,
rekrutacja
uczestników,
wydawanie
decyzji administracyjnych i miejsc w
ŚDS. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych
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sytuacji. Umożliwia stały kontakt z
pracownikami socjalnymi, ustala ich
potrzeby i sytuację życiową.
2.

Muzeum Borów Tucholskich

Udział w wystawach,
kiermaszach.

3.

Tucholski Ośrodek Kultury

Udział
w
wystawach,
imprezach
integracyjnych. Umożliwienie korzystania
z sali widowiskowej i nagłośnienia w
czasie organizowanych imprez.

4.

Dom Pomocy Społecznej

Integracja osób niepełnosprawnych.

5.

Środowiskowe Domy Samopomocy

Zacieśnianie więzi i szeroko rozumiana
integracja oraz wymiana doświadczeń.

6.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Integracja osób niepełnosprawnych.

7.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski

Integracja osób niepełnosprawnych.

8.

Poradnia Ogólna

Troska o zdrowie uczestników.

9.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Troska
o
zdrowie
uczestnikównadzorowanie kondycji psychicznej.

10.

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
udział
w
imprezach
dla
osób
niepełnosprawnych, pozyskiwanie dotacji
z PFRON. Udziela informacji na temat
dofinansowania
turnusów
rehabilitacyjnych.

11.

Dom Dziecka

Integracja osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem.

12.

Specjalistyczny Ośrodek SzkolnoWychowawczy

Integracja osób niepełnosprawnych.

13.

Zespół Szkół Leśnych

Integracja osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem.

14.

Parafia p.w. Bożego Ciała w Tucholi

Wsparcie
duchowe
i
organizacja
modlitwy- wizyta duszpasterska.

15.

Rodzina i opiekunowie

Wspieranie rodzin i bliskich w
codziennych trudnościach związanych z
niepełnosprawnością. Informowanie o
zachowaniach
i
uczestnictwie
w
Ścisła
prowadzonych
zajęciach.
współpraca w zakresie frekwencji
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plenerach

i

organizowanie zajęć dodatkowych.
16.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Umożliwia nam korzystanie z kręgielni
sportowej.

17.

Osoby prywatne

Ofiarowanie darowizn w postaci odzieży i
obuwia dla uczestników.

18.

Powiatowy Urząd Pracy

Z uwagi na brak zainteresowania i
predyspozycji podopiecznych nie podjęto
współpracy.

Ocena realizacji zadań oraz wnioski.
Środowiskowy Dom Samopomocy w 2015 roku realizował swoje zadania zgodnie z ustawą o
ochronie zdrowia psychicznego i ustawie o pomocy społecznej. Zaplanowane zajęcia oraz
praca z uczestnikiem zostały zrealizowane w dostatecznym stopniu. Realizacja założonych
zadań dobrze wpłynęła na naszych uczestników. Dzięki udziałowi w zaplanowanych
działaniach większość z nich nabyła nowe umiejętności, które przyczyniły się do poprawy
jakości życia i zaradności osobistej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych ludzi,
zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych bardzo ważna. Uczestnictwo w
zajęciach ŚDS sprawiło, że stali się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w
codziennym życiu. Widząc choćby niewielkie, pozytywne zmiany w funkcjonowaniu osób
niepełnosprawnych umacniamy się w przekonaniu, że nasza działalność jest bardzo potrzebna
dla tej grupy osób oraz, że ma duży wpływ na wzmocnienie pozycji osoby zaburzonej
psychicznie i niepełnosprawnej intelektualnie w rodzinie i społeczeństwie.
Realizacja rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w 2015 r.
STYCZEŃ :
Zabawy przy muzyce na terenie domu
Wizyta duszpasterska- kolęda
Maraton filmowy
Spotkanie urodzinowe
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Karaoke
Zabawa karnawałowa z zaprzyjaźnionymi domami w Tucholskim Ośrodku
Kultury
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe przy PSP3
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Spotkanie kółka hafciarskiego 1 raz w tygodniu
LUTY:
Rozgrywki tenisa stołowego na terenie domu
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Zabawa Walentynkowa z DJ Tomkiem w Tucholi z gośćmi z Czerska
Maraton filmowy
Spotkanie urodzinowe
Wewnętrzne rozgrywki w bilarda na terenie domu
Karaoke
Tłusty czwartek
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe przy PSP3
II Mistrzostwa w Futbolu Stołowym w Toruniu
Wyjazd do kina na film Wkręceni 2
Spotkanie kółka hafciarskiego 1 raz w tygodniu
Udział w korowodzie grup jasełkowych i teatralnych
Udział w Turnieju Kręglarskim organizowanym przez WTZ Tuchola
Uczestnictwo we mszy Św.- Środa Popielcowa
MARZEC:
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet połączona z występem kabaretowym
Powitanie wiosny
Wyjazd do kina na film Disco Polo
Maraton filmowy
Spotkanie urodzinowe
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Karaoke
Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe przy PSP3
Spotkanie kółka hafciarskiego 1 raz w tygodniu
Wielkanocny konkurs wyrobów dekoracyjnych „Ale jaja” w Toruniu
Kiermasz Wielkanocny w Książnicy w Tucholi
Wystawa prac „MY też potrafimy” w Toruniu
KWIECIEŃ:
Prima Aprilis
Maraton filmowy
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Spotkanie urodzinowe
Karaoke
Zajęcia teatralne
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe przy PSP3
Wewnętrzne rozgrywki w tenisa stołowego na terenie domu
Dyskoteka na terenie domu
Śniadanie Wielkanocne
Spotkanie kółka hafciarskiego 1 raz w tygodniu
MAJ:
Kiermasz prac połączony z Dniem Ziemi
Majówka połączona z grillem
Maraton filmowy
Wycieczka do Pelplina
Wycieczki rowerowe do Świtu
Spotkanie urodzinowe
Karaoke
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Piesze wycieczki połączone z plenerem fotograficznym
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe przy PSP3
Zajęcia teatralne
Turniej w zbijaka w Sępólnie Krajeńskim
Spotkanie kółka hafciarskiego 1 raz w tygodniu
Turniej piłkarski „Strzelam gole” w Chojnicach
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
Cykliczne wyjazdy na basen do Fojutowa 2 x w miesiącu
CZERWIEC:
Maraton filmowy
Cykliczne wyjazdy na basen do Fojutowa 2 x w miesiącu
Spotkanie urodzinowe
Karaoke
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Piesze wycieczki z kijkami Nordic wolking
Wycieczki rowerowe
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Zajęcia koordynacyjno- ruchowe
Spotkanie kółka hafciarskiego 1 raz w tygodniu
Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych w Nakle
Zajęcia ceramiczne z przedszkolakami
Obchody Dnia Rodzica
2 dniowa wycieczka do Warszawy
Olimpiada Sportowa w Nowej Wsi Wielkiej
LIPIEC:
Powitanie lata z ŚDS w Czersku
Udział w Historycznym Pochodzie Borowiaków i kiermasz prac uczestników ŚDS
Wyjście do lasu
Spotkanie urodzinowe
Maraton filmowy
Wycieczki do Świtu
Zajęcia teatralne
Karaoke
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe
SIERPIEŃ:
Zajęcia teatralne
Wyjście nad jezioro
Maraton filmowy
Spotkanie urodzinowe
Karaoke
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe
WRZESIEŃ:
III Humoriada- przegląd kabaretowy
Udział w II Igrzyskach Sportowych organizowanych przez WTZ Tuchola
Maraton filmowy
Spotkanie urodzinowe
Karaoke
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe przy X-box PSP3
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Wycieczka do Europejskiego Centrum Solidarności do Gdańska
Wycieczka do Swornychgaci – warsztaty z wypieku chleba
Grzybobranie
Cykliczne wyjazdy na basen do Fojutowa 2 x w miesiącu
PAŹDZIERNIK:
Kamieńskie Integracyjne Spotkania Twórcze w Kamieniu Krajeńskim połączona z
wystawą prac
VI Turniej Kręglarski w Tucholi
Spotkanie urodzinowe
Karaoke
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Dyskoteka na terenie domu
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe przy PSP3
Święto Muzyki w Czersku
Zwiedzanie Muzeum Borów Tucholskich i wystawy grzybów
Wycieczka do Żywego Muzeum Piernika do Torunia
Cykliczne wyjazdy na basen do Fojutowa 2 x w miesiącu
LISTOPAD:
Zabawa Andrzejkowa w TOK z zaprzyjaźnionymi placówkami z Czerska i
Więcborka
Maraton filmowy
Spotkanie urodzinowe
Dzień zaduszny- wyjście na cmentarz
Karaoke
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe przy PSP3
Spotkanie kółka hafciarskiego 1 raz w tygodniu
Cykliczne wyjazdy na basen do Fojutowa 2 x w miesiącu
Wycieczka do Teatru Miejskiego w Gdyni na przedstawienie pt. Królowa Śniegu
Gościnny występ aktorów z Krakowa
Wycieczka do Teatru Baj Pomorski do Torunia na przedstawienie pt. Kopciuszek
GRUDZIEŃ:
Wystawa Rękodzieła Artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia „MY
TEŻ POTRAFIMY” w Toruniu
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Bożonarodzeniowy Kiermasz w Książnicy w Tucholi
Spotkanie opłatkowe w ŚDS z występem Jasełek
Maraton filmowy
Spotkanie urodzinowe
Karaoke
Cykliczne wyjścia na kręgielnię (1x w tygodniu)
Cykliczne wyjazdy na basen do Fojutowa 2 x w miesiącu
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe przy PSP3
Zajęcia teatralne
Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Książnicy Tucholskiej
Rozgrywki w tenisa stołowego w Raciążu
Wyjazd do kina na film pt. Listy do M2
Obchody Dnia Osoby Niepełnosprawnej w Sępólnie Krajeńskim – dyskoteka w
Carbon Club
Wizyta w gabinecie kosmetycznym
W trakcie całego roku liczne wyjścia do Muzeum Borów Tucholskich oraz do Tucholskiego
Domu Kultury.

Informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania Domu.
Zgodnie z planem przeprowadzono remont kominów wentylacyjnych, malowanie pracowni
stolarskiej, rehabilitacyjnej oraz gabinetu psychologa.
W 2016 roku planujemy przeprowadzenie wymiany rynien, wymianę daszka nad wejściem
obok kotłowni oraz podwyższenie i zabezpieczenie murków oporowych wokół otworów
piwnicy.
8. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.
W realizacji tego obowiązkowego zadania Gminy, Ośrodek współpracował ze schroniskami
dla osób bezdomnych w Grudziądzu i Wielu oraz z Centrum Pomocy Bliźniemu MonarMarkot w Warszawie,

W celu zapewnienia osobom bezdomnym pomocy całodobowej,

szczególnie w okresie zimowym, Ośrodek ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Policji
w Tucholi na podstawie zawieranego corocznie porozumienia.
Ogółem ze schronisk w ciągu całego roku korzystało 12 mężczyzn. Koszt pobytu osób
bezdomnychutrzymania miejsc w schroniskach w 2015 r. wyniósł 44.447,78 zł.
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Praca z osobami bezdomnymi jest trudna o tyle utrudniona, gdyż że są to klienci w dużym
stopniu zmarginalizowani społecznie, większość z nich jest obciążona problemem
alkoholowym, zdarza się, że nie chcą wyrazić zgody na umieszczenie w schronisku, często
opuszczają schronisko bez podania przyczyny.
9. Dożywianie.
Tą formą pomocy objęte były dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny, a także osoby
dorosłe, będące w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe
uprawniające do korzystania z tej formy świadczenia wynosi 150 %.

Zadanie to jest

realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Całkowity koszt
realizacji wyniósł 434.758,29 zł , z tego 88.399,58 zł to środki własne Gminy (20 %),
natomiast 346.358,71 zł (80 %) to środki z budżetu państwa. Ogólna liczba osób objętych
dożywianiem w 2015 r. wynosiła 646, z czego 549 to dzieci w przedszkolach, szkołach i
bursach.
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” były również wypłacane
zasiłki celowe na żywność. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 197.100,-zł ( 164.100,- z
dotacji Wojewody, 33.000,- zł środki własne Gminy). Wydano również bony towarowe na
kwotę 1.440,- zł.
Ośrodek prowadzi również Jadłodajnię, w której z posiłków korzystało 71 osób.
Posiłki były dowożone w ramach cateringu przez firmę wyłonioną w drodze zapytania
ofertowego. Usługę cateringową realizowała firma „Restauracja

Klonowianka Zbigniew

Dymarkowski”. Cena 1 obiadu wynosiła 2,95 zł.

Od decyzji wydanych przez Ośrodek

świadczenia z funduszu pomocy społecznej

na

wpłynęło 5 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, z tego 2
decyzje zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia, natomiast 3 utrzymano w
mocy.

III.Uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z
budżetu państwa.
Osobom, które nie posiadają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i ich dochód nie
przekracza kryterium dochodowego, a ze względu na stan zdrowia muszą korzystać ze
świadczeń zdrowotnych, wydaje się decyzję uprawniającą do korzystania w/wym. świadczeń.
Warunkiem otrzymania uprawnienia jest brak dochodu lub posiadanie dochodu niższego od
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kryterium dochodowego. Decyzję wydaje się maksymalnie na okres 90 dni. W 2015 r.
wydano decyzje dla 16 osób. Na obsługę tego zadania Ośrodek wykorzystał

środki z

Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 1.598,- zł, za które zakupiono materiały biurowe,
papier do drukarki i toner.

IV.Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja w 2015r.
Podstawę prawną do wypłaty stypendium szkolnego o charakterze socjalnym stanowią:
- ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty - regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuchola
(uchwała nr LI/471/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010 r.).
Łączna kwota wydatkowana na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wraz z zasiłkami
szkolnymi w roku budżetowym 2015r. wyniosła 500.090,53 zł, z tego środki z budżetu
państwa to 400.072,43 zł, środki własne Gminy to kwota 100.018,10 zł, co stanowi 20%
całości zadania.
W roku budżetowym 2015r., tj.:
a) w roku szkolnym 2014/2015 (za okres od stycznia do czerwca 2015r. – I transza
dotacji) ze stypendiów szkolnych skorzystało 354 uczniów. Stypendium szkolne o charakterze
socjalnym wypłacano w wysokości zależnej od dochodu rodziny, i tak kwota stypendium dla:
- I grupy dochodowej (od 0,00 zł do 205,20 zł) wynosiła 180,00 zł miesięcznie;
- II grupy dochodowej (od 205,21 zł do 342,00 zł) wynosiła 150,00 zł miesięcznie;
- III grupy dochodowej (od 342,01 zł do 456,00 zł) wynosiła 130,00 zł miesięcznie;
b) w roku szkolnym 2015/2016 (za okres od września do grudnia 2015r. – II transza
dotacji) ze stypendiów szkolnych skorzystało 406 uczniów. Stypendium szkolne

o

charakterze socjalnym wypłacano w wysokości zależnej od dochodu rodziny, i tak kwota
stypendium dla:
- I grupy dochodowej (od 0,00 zł do 205,20 zł) wynosiła 190,00 zł miesięcznie;
- II grupy dochodowej (od 205,21 zł do 342,00 zł) wynosiła 170,00 zł miesięcznie;
- III grupy dochodowej (od 342,01 zł do 456,00 zł) wynosiła 150,00 zł miesięcznie.
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Wykres nr 3: Liczba uczniów korzystających
korzystaj
ze świadczeń
ń pomocy materialnej
w ramach systemu oświaty
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Wykres nr 4: Podział stypendiów socjalnych wg szkół
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uczniowie szkoły
podstawowej

uczniowie gimnazjów
uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
2014
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W 2015r. wypłacono jednorazową pomoc dla 2 uczniów w formie zasiłku szkolnego
w łącznej kwocie 1.060,00 zł z powodu śmierci rodzica lub jego długotrwałej choroby.
Warunkiem uzyskania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym było
udokumentowanie i przedstawienie za pomocą m.in. faktur, rachunków itp. kosztów
poniesionych na cele edukacyjne, świadczenie było wypłacane do wysokości poniesionych
kosztów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi, biorąc pod uwagę, trudną sytuację finansową rodzin
umożliwił wykorzystanie przyznanych świadczeń poprzez realizację faktur na podstawie
dokonywanych przelewów do wybranych przez klientów sklepów. Z tej formy w okresie od
stycznia do czerwca 2015 r. skorzystało 45 rodzin, natomiast w okresie od września do
grudnia 2015r. skorzystało 43 rodzin.

V.Świadczenia rodzinne
W 2015 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 1807 rodziny, budżet na świadczenia
rodzinne wyniósł 6.279.072,-zł..
Kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi 574 zł na osobę w rodzinie,
natomiast w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, kryterium wynosi 664
zł. Zasiłek rodzinny na dziecko do 5-go roku życia wynosi 77 zł , zasiłek na dziecko w wieku
5-18 lat wynosi 106 zł, zasiłek na dziecko w wieku 18- 24 wynosi 115 zł.

Tabela nr 4
Wypłacone świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne.

Rodzaj świadczenia

Zasiłki rodzinne

Kwota
wypłaconych
świadczeń
w złotych
2.524.981,-

Ilość
wypłaconych
świadczeń

Ilość rodzin

23.922

904

Zasiłki pielęgnacyjne

1.476.144,-

9.648

867

Świadczenia pielęgnacyjne

1.210.560,-

1.014

90

27

Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne
wys. 200 zł m-cznie

1.200,-

6

5

Specjalny zasiłek opiekuńczy

66.109,-

129

15

Zasiłek dla opiekuna

420.264,-

811

108

Składki zdrowotne

50.649,-

644

60

Składki na ubezp. społ.

361.165,-

1.535

142

w

Wykres nr 5: Wypłacone zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
3 000 000 zł
2 500 000 zł

Tytuł osi

2 000 000 zł
1 500 000 zł
1 000 000 zł
500 000 zł
0 zł

zasiłki rodzinne

zasiłki pielęgnacyjne

2014

2 672 050

1 550 349

2015

2 524 981

1 476 144

Rodzaj dodatku
do zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu urodzenia
dziecka
Dodatek z tytułu
opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
Dodatek
z
tytułu
wychowania dziecka w
rodzinie wielodzietnej

Kwota
wypłaconych
świadczeń

Ilość
wypłaconych
świadczeń

Ilość
rodzin

75.000,-

75

74

120.173,-

309

44

197.830,-

2423

170

28

Dodatek
z
tytułu
samotnego wychowywania
dziecka

154.940,-

867

61

104.960,-

1.331

120

Dodatek
z
tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego

107.600,-

1076

636

Dodatek
na
pokrycie
wydatków związanych z
zamieszkaniem
w
miejscowości, w której
znajduje się szkoła

2.760,-

29

6

Dodatek
na
pokrycie
wydatków związanych z
dojazdem do miejscowości,
w której znajduje się szkoła
Jednorazowa zapomoga
z tyt. urodzenia dziecka

52.117,-

988

118

168.000,-

168

164

Dodatek
z
tytułu
kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego

W 2015 r. wystawiono 1810 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych i
pielęgnacyjnych, w tym : 48 w sprawie nienależnie pobranych świadczeń oraz 13 w sprawie
rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń.
Ponadto wydano 232 zaświadczeń, wysłano 226 pism w ramach współdziałania oraz 141
pism w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ( zagraniczne
świadczenia rodzinne ) dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
Na decyzje wydane przez Ośrodek wpłynęło 12 odwołań, na które Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Bydgoszczy: wydało następujące decyzje: 4 utrzymujące w mocy decyzję
Ośrodka, 6 zmieniających decyzję Ośrodka, 2 uchylające decyzję Ośrodka i przekazujące
sprawę do ponownego rozpatrzenia.
VI.Fundusz alimentacyjny
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

ogłoszona w jednolitym tekście (obecnie j. t. Dz.U.2016.poz.169) określa:
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- zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu
wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji;
- warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku
bezskuteczności

egzekucji

alimentów,

zwanych

„świadczeniami

z

funduszu

alimentacyjnego”;
- zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;
- zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują
odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
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.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł.
W 2015 roku do tutejszego organu właściwego wierzyciela wpłynęło 201 wniosków w
sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych –
wydano 371 decyzji przyznających, decyzji uchylających, decyzji na nienależnie pobrane
świadczenia z FA, decyzji zmieniających świadczenia z FA oraz decyzji o zwrocie należności
przez dłużnika alimentacyjnego.
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
Organ „właściwy wierzyciela” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o
podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:
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- otrzymania wniosku złożonego przez osobę uprawnioną w przypadku bezskuteczności
egzekucji;
- przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Liczba dłużników alimentacyjnych wynosi 300.
Złożono do organu

właściwego dłużnika o podjęcie działań

wobec dłużników

alimentacyjnych i otrzymano od innych organów wierzyciela 145 wniosków.
Na podstawie wniosków wezwano141 dłużników alimentacyjnych do odebrania oświadczenia
majątkowego

oraz przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego w celu ustalenia sytuacji

rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, także jego stanu zdrowia oraz
przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej .
Przeprowadzono 80 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 80 oświadczeń majątkowych.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z
powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika :
- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako
poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
- informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
alimentacyjnego.
W powyższej sprawie organ zobowiązał i poinformował 51 dłużników alimentacyjnych.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu
alimentacyjnego lub odmówił:
- złożenia oświadczenia majątkowego;
- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
- bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót
publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub
przygotowaniu zawodowym dorosłym – organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie
dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
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alimentacyjnych – wszczęto postępowanie w/s uznania dłużnika za uchylającego się 58
spraw. Umorzono postępowanie w w/wym. sprawie (dłużnik, zgłosił się na wywiad,
zarejestrował się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, albo spłacał alimenty) 11
dłużnikom alimentacyjnych..
Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich
6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie
niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów – wydano 45 decyzje.
Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o
zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa
wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
roku – Kodeks karny.
Skierowano 40 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Starosta wydał 10 decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.
Przekazano 44 wnioski do prokuratury.
Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o
podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach
Organ właściwy wierzyciela przekazuje informacje do biura informacji gospodarczej o
zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie o pomocy osobom do
alimentów.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.
Organ „właściwy wierzyciela” może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego
należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami
ustawowymi w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty,
uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną, wydano 8 decyzji w sprawie umorzenia,
odroczenia oraz rozłożenia na raty należności dłużników.
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Wystawiono do 17 września 2015 roku 168 upomnień oraz skierowano do urzędów
skarbowych około 165 tytułów wykonawczych.
Natomiast od 18 września 2015 roku ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów została przez ustawodawcę znowelizowana, między innymi
odstąpiono od obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz odstąpiono od
obowiązku wydawania decyzji o zwrocie należności dłużników alimentacyjnych.
Od decyzji Ośrodka w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wpłynęły 2 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które 1
decyzję utrzymało w mocy, a jedną uchyliło.
VII. Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W 2015 r. odbyło się 109 posiedzeń grup roboczych, które objęły pomocą w ramach
procedury Niebieskie Karty 38 rodzin, ( 138 osób, w tym 54 dzieci ). Złożono 3
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury.
Odbyły się także 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, które miały na celu omówienie
bieżących problemów dotyczących prowadzonych procedur Niebieskie Karty, podsumowanie
pracy grup roboczych oraz ustosunkowanie się do propozycji zakończenia procedur
Niebieskie Karty. Ponadto podczas zebrań analizowano możliwości prowadzenia na naszym
ternie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omawiano możliwości
udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinom z problemem przemocy domowej.
W 2015 r. wpłynęło do Zespołu 27 Niebieskich Kart; 6 formularzy Niebieska Karta A
zostało sporządzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 3 przez służbę
zdrowia oraz 18 przez policję. Ponadto prowadzonych było także 11 z procedur poprzedniego
roku.
Po wnikliwej analizie zebranej dokumentacji członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
przychylili się do propozycji grup roboczych o zakończeniu procedury Niebieskie Karty w 18
przypadkach ( dotyczy procedur z 2014 i 2015r ).
Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1–2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w
sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U.
2011 r. Nr 209, poz. 1245 ) zakończenie procedury następuje w przypadku:
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a/ ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy – 16
NK
b/ rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań – 2 NK
W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w gminie Tuchola członkowie zespołu i grup roboczych mieli
okazję uczestniczyć w następujących szkoleniach:
•

16 marca 2015r „ Grupy robocze w praktyce – jak pracować z osobami stosującymi
przemoc w ramach ZI/GR” - uczestniczyło 17 osób, zgodnie z listą obecności –
członkowie GR

•

17 marca 2015r „ Jak prowadzić rozmowy z osobami uwikłanymi w przemoc podczas
interwencji policyjnej” - uczestniczyło13 policjantów z KPP w Tucholi

•

21 – 23 października 2015r „ Rodzina polska wolna od przemocy. Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”. - uczestniczyły 3 osoby –
członkowie ZI.

VIII.Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
W 2015 r. Ośrodek zatrudniał dwóch asystentów rodziny, w styczniu na umowę zlecenie, a od
lutego na umowę o pracę. Ich zatrudnienie było częściowo finansowane z budżetu państwa w
kwocie 38.922,- zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 28.619,59 zł. Do zadań
asystenta rodziny należy m. in.: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji
życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego, udzielanie rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi, motywowanie członków rodzin
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podejmowanie działań interwencyjnych i
zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, a także monitorowanie
funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
Asystenci w 2015 r. pracowali z 33 rodzinami borykającymi się z różnymi dysfunkcjami,
najczęściej były to problemy związane z uzależnieniem od alkoholu, niezaradnością życiową,
przemocą, brakiem właściwych wzorców wychowawczych.
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Ośrodek ze środków własnych Gminy opłaca również pobyt dzieci w pieczy zastępczej. W
pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej odpłatność Gminy wynosi 10 % kosztów
pobytu ( 3 dzieci ), w drugim roku pobytu 30 % ( 19 dzieci ), w trzecim roku i następnych
latach 50 % ( 13 dzieci ). Ogólny koszt pobytu dzieci wyniósł w 2015 r. 95.073,93 zł.
IX.Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, które mają co najmniej troje dzieci, uprawnia do
różnego rodzaju zniżek, szczególnie w czasie pobytu w większych aglomeracjach miejskich.
Karta wydawana jest bezpłatnie. W 2015 r. wnioski o Kartę złożyło 107 rodzin.
X.Dodatkowe zadania realizowane przez Ośrodek.
a/ Przy Jadłodajni działa

magazyn żywności. Kryterium uprawniające do uzyskania tej

formy wsparcia wynosiło 150 %, artykuły spożywcze wydano 1.800 osobom, będącym w
trudnej sytuacji materialnej. W I kwartale 2015 r. Ośrodek wydawał otrzymane w ramach
Programu „FEAD 2014” paczki zawierające następujące artykuły spożywcze: 2 l mleka, 3
opakowania makaronu, 2 kg cukru, 1 butelka oleju, 2 puszki mielonki. Wartość otrzymanych
z Banku Żywności w Chojnicach wynosiła 8.910,52 zł i była przeznaczona dla rodzin
wielodzietnych. W 2015 r. wydano również 0,5 tony mrożonych frytek, 13.520 sztuk
jogurtów, 1.680 sztuk batonów oraz 732 mrożone ciasta. Ponadto za pośrednictwem Banku
Żywności w Chojnicach Ośrodek otrzymał od sadowników 17.434 kg jabłek.
W związku z faktem, że Bank Żywności w Chojnicach w 2015 r. nie podjął współpracy z
Ośrodkiem na realizację Programu „FEAD 2015”, w grudniu 2015 r. Ośrodek nawiązał
kontakt z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy i została podpisana umowa
na dostawę 35 ton pełnowartościowej żywności w I kwartale 2016 r. Podjęliśmy również
uzgodnienia na współpracę w realizacji Programu „FEAD 2016”.
b/ Spotkania opłatkowe dla osób samotnych i niepełnosprawnych w Tucholi w restauracji
„Pod Halabardami”, w Raciążu w Domu Kultury (poczęstunek na spotkania w Tucholi i
Raciążu przygotowała Firma Goryński w ramach zapytania ofertowego) oraz w Legbądzie,
gdzie po raz drugi już mieszkańców na opłatkowym spotkaniu ugościło Koło Gospodyń
Wiejskich przygotowując salę w świetlicy wiejskiej oraz wspaniały poczęstunek z
zakupionych przez Ośrodek produktów spożywczych. Oprawę artystyczną na spotkania w
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Raciążu i Legbądzie przygotowali uczniowie miejscowych szkół. Ogółem w spotkaniach
wzięło udział osób około 100, które również otrzymały paczki świąteczne. Na zadanie to
wydatkowano kwotę 12.740970,4830 zł.

c/ Organizacja akcji „Czysty Aniołek” została z inicjatywy Ośrodka objęta patronatem
Tygodnika Tucholskiego. Akcja miała na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z
najuboższych rodzin, w akcji udział wzięli: pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tucholi, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
w Tucholi, Przedszkole nr 2, Starostwo Powiatowe w Tucholi, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Tucholi oraz firmy prywatne. Pomocy rzeczowej w postaci środków czystości
udzielono 30 dzieciom.

d/ Pracownicy socjalni Ośrodka uczestniczyli w akcji „Szlachetna paczka” poprzez
kwalifikowanie rodzin do otrzymania tej formy pomocy.
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