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Wstęp

Zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.

U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie

przedkłada Radzie Gminy Korycin roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka w 2020

roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie jest jednostką organizacyjną i

budżetową Gminy  Korycin  działającą  na  podstawie  Uchwały  Rady  Gminy  Nr  II/4/90

z  dnia 10 czerwca  1990  roku  w  sprawie  utworzenia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Korycinie.

Przedmiotem działania Ośrodka  jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i

rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 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,

-  braku  umiejętności  w  przystosowaniu  do  życia  młodzieży  opuszczającej  całodobowe

placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej,

udziela się pomocy społecznej w różnych jej formach.
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Ośrodek realizuje  zadania  własne gminy i  zadania  zlecone  gminie  m.in.  w zakresie

pomocy  społecznej,  świadczeń  rodzinnych,   prowadzi  postępowanie  wobec  osób

zobowiązanych  do  świadczenia  alimentacyjnego,  przyznaje   świadczenia  z  funduszu

alimentacyjnego  oraz  podejmuje  działania  wobec  dłużników  alimentacyjnych,  udziela

pomocy materialnej  dla uczniów o charakterze socjalnym, Karta Dużej  Rodziny, Program

Rodzina 500+, Program „Dobry start” .

1. Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Korycinie  w  2020  roku  na  realizację

zadań własnych i zadań zleconych wydatkował kwotę 5004 419,47 zł., z czego:

 ze środków budżetu gminy: 305 249,27 zł.

 ze środków budżetu państwa: 4699170,20zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale szczegółowej klasyfikacji budżetowej

przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1 – Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie za rok 2020.

Klasyfikacja budżetowa

Ogółem
wykonanie
wydatków
w 2020r.

w tym:

Środki
budżetu
gminy

Środki
budżetu
państwa

85202 Domy pomocy społecznej 0 0 0

85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 119,00 119,00 0

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej

2 673,25 0 2 673,25

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe

  
 116 181,60 9 709,30 106 472,30

85216 Zasiłki stałe 33 882,12 0 33 882,12

85219 Ośrodki pomocy społecznej 289 551,61 224 551,61 65 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 265 953,60 55 953,60 210 000,00 

85295 Pozostała działalność 1 021,00 204,20 816,80
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85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym

82 207,74 12 698,98 69 508,76

85501 Świadczenia wychowawcze 3197 462,80 0 3197 462,80

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

881 405,40 0
881 405,40

85503 Karta Dużej Rodziny 165,78 0 165,78

85504 Wspieranie rodziny 121 209,79 0 121 209,79

85508 Rodziny zastępcze 1 873,78 1 873,78 0

85510
Działalność placówek opiekuńczo - 
wychowawczych

138,80 138,80 0

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz  za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

10 573,20
0 10 573,20

Razem 5004 419,47 305 249,27 4699170,20

Źródło: opracowanie własne
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2. Świadczenia pomocy społecznej

Celem  pomocy  społecznej  jest  umożliwienie  osobom  i  rodzinom

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 2020 roku przysługiwało:

1) osobie samotnie  gospodarującej,  której dochód nie przekraczał  kwoty 701,00 zł

(tzw.  kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej); 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekraczał kwoty 528,00 zł (tzw.

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ). 

W 2020 roku pomoca społeczną obiętych było 107 rodzin ( 356 osób w tych rodzinach).

Problemy społeczne  na  terenie  Gminy Korycin,  na podstawie,  których  przyznawane były

świadczenia pomocy społecznej wskazuje poniższa tabela.

Tabela 2  - Powody przyznania pomocy społecznej w 2020 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba  rodzin Liczba osób w

rodzinach
Ubóstwo 50 146
Potrzeba ochrony macieżyństwa

w tym: 

 potrzeba ochrony wielodzietności

27 149

Bezrobocie 23 47
Niepełnosprawność 7 17
Długotrwała lub ciężka choroba 48 137
Alkoholizm 2 11
Zdarzenie losowe 2 7

Źródło: opracowanie własne
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Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż najczęstszym powodem korzystania ze

świadczeń pomocy społecznej w 2020 roku było ubóstwo. Z tej przyczyny wsparciem objęto

50 rodzin, w których żyło 146 osób. Kolejnym powodem jest długotrwała lub ciężka choroba

i bezrobocie.  Należy zauważyć, że w jednej rodzinie może występować więcej niż jedna

przyczyna i z tego względu liczby rodzin i osób nie sumuje się.

Świadczenia  z  pomocy społecznej  uregulowane zostały  w ustawie  z  dnia  12  marca

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.). Świadczenia pomocy

społecznej  są  zróżnicowane,  niektóre  z  nich  mają  charakter  obligatoryjny,  a  inne

fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą

ich przyznania.

Zestawienie wypłaconych świadczeń pieniężnych w 2020 roku przedstawia poniższa

tabela.

Tabela 3 – Świadczenia pieniężne pomocy społecznej w roku 2020.

L.p
. 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin 
objętych 
pomocą

Liczba 
świadczeń

Kwota

1. Zasiłek stały 6 64 33 882,12 zł
2. Zasiłek okresowy 32 242 106 472,30 zł
3. Zasiłek celowy, w tym 

celowy specjalny
8 9 5 209,30 zł

4. Zasiłek celowy w ramach 
programu „Posiłek w szkole 
i w domu”

63 429 193 800,00 zł

5. Zasiłek celowy na pokrycie 
wydatków powstałych w 
wyniku zdarzenia losowego

2 2 4500,00 zł

Patrząc  na powyższe  dane  zauważyć  należy,   że  do   najczęściej udzielanych

świadczeń  pieniężnych  pomocy  społecznej  zaliczamy  zasiłek  celowy  na  zakup

żywności wypłacany w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Analizując

liczbę rodzin, którym przyznano zasiłek celowy zauważyć  należy, iż z tej formy

pomocy skorzystało 58,87 % ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy. Powodem

wzrostu częstotliwości udzielania w/w świadczenia była potrzeba zamiany posiłków dla

dzieci i młodzieży przyznanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na formę

pieniężną (po złożeniu ponownego wniosku) z uwagi na zamknięcie szkół i przedszkoli z

powodu pandemii COVID - 19. Drugim najczęściej udzielanym świadczeniem  pieniężnym
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jest  zasiłek okresowy,  który  przysługuje  w  szczególności  ze  względu  na  długotrwałą

chorobę, niepełnosprawność,  bezrobocie,  możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do

świadczeń  z  innych  systemów  zabezpieczenia  społecznego.  Zasiłki  okresowe  zostały

przyznane  32 osobom. Łącznie wypłacono 242 świadczenia, w tym z powodu: 

 długotrwałej choroby – 16 osobom ( 64 osoby w rodzinach) , 131 świadczeń, 

 bezrobocia – 16 osobom ( 30 osób w rodzinach),  111 świadczeń. 

Kolejnym  świadczeniem  pieniężnym  jest  zasiłek  stały,  który  przyznawany  jest

osobom  całkowicie  niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności lub z powodu

wieku (kobiety – 60 lat, mężczyźni  –  65  lat)  –  w przypadku,  gdy  nie  nabyli

świadczeń  z  innych  systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek  stały  został

przyznany 6 osobom samotnie gospodarującym w łacznej kwocie 33 882,12 zł, wypłacono 64

świadczenia. 

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności  na pokrycie części lub całości

kosztów  zakupu  żywności,  leków  i  leczenia,  opału,  odzieży,  niezbędnych  przedmiotów

użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji  wnioskodawcy lub

rodziny. Zasiłki  celowe zostały przyznane 8 rodzinom, wypłacono 9 świadczeń na łączną

kwotę 5 209,30 zł, w tym na:

 zakup opału – 6 rodzinom, w łącznej wysokości 2509,30 zł,

 częściowe pokrycie kosztów leczenia – 2 rodzinom, w łącznej wysokości 1700,00 zł,

 zakup żywności (posiłku) – 1 rodzina, w łącznej kwocie 1000,00 zł.

Zasiłek celowy na pokrycie  wydatków powstałych w wyniku zdarzenia  losowego w

2020 roku otrzymały 2 rodziny,  wypłacono 2 świadczenia w łącznej kwocie 4 500, 00 zł.

Powodem przyznania w/w świadczenia, była nagła śmierć członka rodziny.

Do  świadczeń  niepieniężnych  realizowanych  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy

Społecznej w Korycinie należą:

1. Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich

środowisku  społecznym.  Prowadzona  jest  z  osobami  i  rodzinami  w celu  rozwinięcia  lub

wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu

zapewnienia  współpracy  i  koordynacji  działań  instytucji  i  organizacji  istotnych  dla

zaspokajania potrzeb członków społeczności.
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Praca  socjalna  to  także  stały  kontakt  z  rodziną i wspieranie jej w pokonywaniu

trudności jakie napotyka w codziennym życiu. Praca socjalna jest  świadczeniem  pomocy

społecznej  niezależnym  od  dochodu  rodziny.  W  roku  2020 pracownicy socjalni

prowadzili pracę socjalną w 97 rodzinach (331 osób w tych rodzianch) korzystających z

pomocy społecznej, co stanowi, że 90,65 % klientów Ośrodka objętych było pracą socjalną. 

2. Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają

trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów

życiowych, bez względu na  posiadany  dochód.  Realizacją  tego  zadania  zajmują  się

pracownicy  socjalni przy współpracy m.in. z  pedagogiem szkolnym, lekarzem, terapeutą,

kuratotem społecznym i sądowym oraz psychologiem a także policją. 

3. Zapewnienie posiłku 

Realizacja zadnia polegała na   dożywianiu dzieci i młodzieży w szkołach i

przedszkolach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dożywianiem objęto 129

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korycin, na co wydatkowano kwotę 72 153,60 zł.

Z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (pandemia COVID – 19 ) rodziny, które

ponownie złożyły wniosek, zostały objęte pomocą w formie zasiłku  celowego  na zakup

posiłku lub żywności w  ramach  programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4. Domy pomocy społecznej

Kolejnym zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do

domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Prawo  do  umieszczenia  w  domu  pomocy  społecznej  przysługuje  osobie  wymagającej

całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby  lub  niepełnosprawności,  niemogącej

samodzielnie  funkcjonować  w  codziennym  życiu,  której  nie  można  zapewnić  niezbędnej

pomocy  w formie  usług  opiekuńczych.   Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty

pobytu w domu pomocy  społecznej  pokrywa  mieszkaniec  domu  w  wysokości  70%

swojego  dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości całkowitych kosztów utrzymania w
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placówce dopłaca rodzina i gmina, z której pochodzi osoba umieszczona w domu pomocy

społecznej.

W 2015 r.  Sąd Rejonowy w Sokółce III Wydział Rodzinny i Nieletnich na wniosek

Samodzielnego  Publicznego  Psychiatrycznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Choroszczy

orzekł umieszczenie 1 osoby z gminy Korycin w domu pomocy społecznej.

Jednak pomimo tego, wyrok w 2020 roku nie został wykonany z powodu braku miejsc

w ośrodku.

5. Udzielenie schronienia

Osoba  lub  rodzina  ma  prawo  do  schronienia,  jeżeli  jest  tego  pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni,

schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami

opiekuńczymi. 

W roku 2020 Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społęcznej  w  Korycinie  został

obciążony tytułem refundacji  kosztów pomocy udzielonej,  w formie tymczasowego

schronienia  w  schronisku  dla  osób  bezdomnych  Schronisko  “Tylko”  Caritas

Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, za pobyt 1 osoby z Gminy Korycin w w/

w schronisku.  Wystawiona  nota  księgowa  wynosiła  290,70  zł,  została  opłacona  z

działu pomoc społeczna - budżet gminy. 

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne były opłacane za 5 osób otrzymujących zasiłki stałe

niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w łącznej kwocie

2 673,25 zł. 

3. Inne działania podejmowane w pomocy społecznej

1. Ustalanie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Korycinie  realizuje  zadanie  gminy

polegające na ustalaniu  uprawnień  osób  do  bezpłatnej  opieki  zdrowotnej,  finansowanej

ze  środków publicznych. Prawo do świadczeń zdrowotnych określa art. 54 ustawy o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawane jest na

okres 90 dni.
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W 2020 roku wydano w tej sprawie 4 decyzje.

2. Informowanie oraz kierowanie mieszkańców gminy Korycin do 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Sokółce

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kierują osoby przewlekle chore,

które nie mogą z różnych powodów uzyskać świadczenia rentowego, do Powiatowego

Zespołu ds. Orzekania  o  Stopniu  Niepełnosprawności  w Sokółce  w  celu  ustalenia

stopnia niepełnosprawności. Na skutek tego działania osoby mogą starać się o uzyskanie

pomocy finansowej w formie zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego. 

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami

We współpracy z Medica Sp. z o.o Sp. K. w Łodzi zostały przeprowadzone badania

mammograficzne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w

zakresie profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Korycinie  w  2020  roku  współpracował  z

następującymi organizacjami pozarządowymi  realizując określone zadania :

1) z Parafialnym Zespołem Caritas w Korycinie , Parafią Rzymskokatolicką w Korycinie

i Bombli w zakresie organizacji pomocy materialnej dla rodzin ubogich, pomocy dla ofiar

przemocy,  doradztwa i pomocy specjalistów dla osób potrzebujących,

2)   z  Archidiecezją  Białostocką  –  Archidiecezjalną  Poradnią  Rodzinną  w  zakresie

rozwiązywania problemów małżeńskich, rodzinnych,

3) z   Caritas   Archidiecezji  Białostockiej  w  zakresie  realizacji  zadań  Zespołu

Interdyscyplinarnego Gminy Korycin,

4) ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu – realizacja

ogólnopolskiej kampanii podejmującej problem profilaktyki i uzależnień „Zachowaj Trzeźwy

Umysł”. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia

oraz  atrakcyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  zachowań   prospołecznych  jako  alternatywnych

wobec wielu problemów, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania

przemocy,

5) z   Klubem  AA  „Barka”  w  Korycinie  w  zakresie  organizacji  spotkań  osób

uzależnionych od alkoholu,
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6) ze  Związkiem  Zawodowym  Centrum  Narodowym  Młodych  Rolników  Zarządem

Krajowym  w  Warszawie  w  zakresie  wypoczynku  zimowego  dla  17  dzieci  rolników,

uprawnionych  do  świadczeń  KRUS,  dofinansowanych  z  Funduszu  Składkowego

Ubezpieczenia Społecznego Rolników w  terminie 21.01.2020 r. – 30.01.2020 r. w Domu

Wczasowym „Bernadeta” w Białym Dunajcu.

7) z Oddziałami  Polskiego Związku  Emerytów, Rencistów i  Inwalidów w Sokółce  i

Korycinie w zakresie organizacji osobom starszym i niepełnosprawnym aktywnego spędzania

wspólnie  czasu i promowania pozytywnego wizerunku starości,

8) z  Towarzystwem  Przyjaciół  Ziemi  Korycińskiej  w  zakresie  organizacji  pomocy

żywnościowej dla mieszkańców Gminy Korycin w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa  2014  –  2020  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Pomocy

Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie do tej

formy pomocy wystawił skierowania 108 rodzinom (322 osoby). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie realizuje swoje zadania wspólnie z

organami administracji rządowej i samorządowej współpracując na zasadzie partnerstwa, z

organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz

osobami fizycznymi i prawnymi. 

Ośrodek  współpracuje  w  zakresie  realizacji  swoich  zadań   z  innymi  jednostkami

organizacyjnymi samorządu, organami wymiaru sprawiedliwości, innymi ośrodkami pomocy

społecznej, domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, podmiotami leczniczymi,

Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  Powiatowym  Urzędem  Pracy,  Zespołem

Interdyscyplinarnym  Gminy  Korycin,  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych.

4. Program „Wspieraj Seniora” 

Celem programu „Wspieraj Seniora” – edycja 2020, było zapewnienie usług wsparcia

Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się

na pozostanie  w domu i  nie byli  w stanie  np. przez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie

artykułów  podstawowej  potrzeby.  Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w

Korycinie, kontaktowali się z seniorami w celu ustalenia pomocy w formie zabezpieczenia dla

nich artykułów podstawowej potrzeby. 
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Seniorzy  z  Gminy  Korycin,  nie  byli  zainteresowani  tą  formą  wsparcia,  ponieważ

żadna z osób, której to dotyczy, nie zgłosiła potrzeby wykonania zakupów na infolinię oraz

do pracowników socjalnych. 

Do  obsługi  tegoż  zadania  zakupiono  200  szt.  maseczek  ochronnych  i  200  sztuk

rękawiczek jednorazowych. 

Koszty obsługi wyniosły ogółem 1021,00 zł, w tym: 

 środki z budżetu gminy - 204,20 zł, 

 środki z budżetu państwa – 816,80 zł.

4. Wspieranie rodzin i pieczy zastepczej

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

( Dz.U. z 2020 r.,  poz. 821) reguluje  w sposób kompleksowy zasady wspierania rodziny,

pieczy   zastępczej  i  postępowania  adopcyjnego.  Określa  zasady finansowania wspierania

rodziny. Jej regulacje skupiają się na rodzinie i dziecku przez uznanie, iż skuteczna pomoc dla

rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna

ochrona dzieci  i  pomoc dla nich może być osiągnięta  przez współpracę wszystkich osób,

instytucji  i  organizacji  pracujących  z  dziećmi  i  rodzicami.  Ustawa wprowadziła    zasady

wspierania  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-

wychowawczych.                                                                                              

Do zadań własnych gminy, zgodnie z art.176 ww. ustawy, należy:

1.Opracowanie  i  realizacja  3-letnich  gminnych  programów  wspierania  rodziny.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Korycin na lata 2020-2022 został przyjęty

uchwałą Nr XI/88/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 28 lutego 2020 r.

2.Tworzenie  oraz  rozwój  systemu opieki  nad  dzieckiem,  w tym placówek  wsparcia

dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych  przez:

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

Od  2013  r.  został  utworzony  Punkt  Informacyjny  w  Korycinie  i  jest  zatrudniony

specjalista psychoterapii uzależnień. W 2020 roku od stycznia do czerwca było zatrudnionych

dwóch  psychologów  świadczących  usługi  w  Szkole  Podstawowej  im.  Stefana  Kardynała

Wyszyńskiego w Korycinie i w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie.  Od miesiąca
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września  2020  r.  jeden  psycholog  świadczył  usługi  w  Szkole  Podstawowej  im.  Stefana

Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie oraz w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie. 

Działania  te  służą  wparciu  rodzin  w  obszarze  umiejętności  rodzicielskich  oraz

prowadzeniu działań profilaktycznych i interwencyjnych na rzecz dzieci i rodziców.

Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina

właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed  umieszczeniem  go  po  raz

pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej albo

rodzinnym domu dziecka w wysokości:

-  10% wydatków na opiekę  i  wychowanie  dziecka  w pierwszym roku pobytu  dziecka  w

pieczy zastępczej,

- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy

zastępczej,

-50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy

zastępczej.

Od dnia 09 stycznia 2020 roku do nadal w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 2

dzieci. W 2020 r. Gmina Korycin poniosła wydatek w wysokości 2012,58 zł.

W  2020  roku  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Korycinie  nie   zatrudniał

asystenta rodziny.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie na bieżąco

monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w

wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.  W  tym  zakresie  współpracują  z

pedagogami i wychowawcami szkolnymi i przedszkolnymi, pracownikami ochrony zdrowia,

policją,  kuratorami  sądowymi  i  przedstawicielami  innych instytucji,  które  mają  kontakt  z

rodziną.

5. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Korycin

Zarządzeniem  Nr  29/2011  Wójta  Gminy  Korycin  z  dnia  19  lipca  2011  r.  został

powołany zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Do zadań Zespołu należy:

- integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającą na      celu

przeciwdziałanie temu zjawisku,
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- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania

 pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W 2020 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 „Niebieskich Kart”

dotyczących przemocy w rodzinie oraz kontynuowano 1 procedurę „Niebieskiej

Karty” z roku 2019. Działaniami Zespołu objętych było 14 rodzin.

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Korycin odbył 4 posiedzenia, powołał  14

grup roboczych, które odbyły 25 spotkań  z  osobami  wobec, których istnieje podejrzenie,

że są dotknięte przemocą( 12 osoby, w tym 7 kobiet, 4 mężczyzn, 1 dziecko)  i z osobami

wobec, których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc ( 11 osób).

Ofiarom przemocy udzielono:

- pomocy finansowej, 

-  wskazano  możliwość  skorzystania  z  pomocy  psychologicznej,  prawnej  oraz  w  formie

poradnictwa medycznego, zawodowego i rodzinnego, 

- ustalono zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  dla dzieci, 

- świadczono pracę socjalną, 

- cykliczne wizyty  policji, 

-  udzielano  informacji  o  możliwościach  prawnych  dotyczących  zobowiązania   poddania

osoby,  wobec której  istnieje  podejrzenie,  że  stosuje  przemoc w rodzinie,  do poddania  się

leczeniu odwykowemu, 

- skierowanie do udziału w grupie wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych , 

- kierowano na konsultacje w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W 2020 roku zakończono 15 „Niebieskich Kart”, z czego 11 „Niebieskich Kart”

zakończono z uwagi na ustanie przemocy oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy

i 4 „Niebieskie Karty” zakończono z uwagi na brak zasadności podejmowania działań.

6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2020  rok,  został  zatwierdzony  Uchwałą Nr X/78/2019

Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Celem program jest:

14



1)  rozpoznawanie  specyfiki  problemów  alkoholowych  i  narkotykowych  na  terenie

gminy Korycin oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiazywaniu; 

2)  zmniejszenie  rozmiarów  aktualnie  istniejących  problemów  alkoholowych  i

narkotykowych;

 3) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych; 

4)  zwiększenie  zasobów  i  zdolności  niezbędnych  do  radzenia  sobie  z  istniejącymi

problemami; 

5)  edukacja  publiczna  w  zakresie  informowania  o  konsekwencjach  nadużywania

alkoholu,  zażywania  narkotyków  oraz  promocji  zdrowego  stylu  życia  w  trzeźwości  i

abstynencji; 

6) zapobieganie problemom wynikającym z picia alkoholu przez osoby starsze.

Od  2013  r.  został  utworzony  Punkt  Informacyjny  w  Korycinie  i  jest  zatrudniona

specjalista psychoterapii uzależnień i świadczy następujące usługi:

-  motywowanie  do  podjęcia  leczenia  osób  uzależnionych  i  podjęcia  terapii  osób

współuzależnionych,

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia,

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o

możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,

-  posiadanie  dobrej  orientacji  na  temat  dostępnych  miejsc  pomocy  i  kompetencji

poszczególnych  służb  i  instytucji  z  terenu  gminy,  które  mogą  się  włączyć  w  systemową

pomoc rodzinie . 

W 2020  roku w Punkcie Informacyjnym w Korycinie zostało przeprowadzonych 36

dwugodzinnych  konsultacji  z  osobami  współuzależnionymi,  uzależnionymi  od  alkoholu,

doznającymi  przemocy  domowej,  stosującymi  przemoc  oraz  mającymi  problemy

psychospołeczne i potrzebującymi porad natury prawnej oraz 12 trzygodzinnych warsztatów

edukacyjnych dla osób uzależnionych po terapii  w formie Programu Rozwoju Osobistego.

Przeprowadzono 91 rozmów motywacyjnych,  utrzymywano systematyczny kontakt z Grupą

AA „Barka” w Korycinie. 

W  trakcie  rozmów  z  osobami  współuzależnionymi  rozpoznana  została  sytuacja

rodzinna,  osobista,  zachowania wobec nich osób uzależnionych (  mężów),  dotychczasowe

nieskuteczne sposoby radzenia sobie z piciem męża i jego dysfunkcyjnymi postawami oraz

zachowania  które  wzmacniają  destrukcję  w  związku.  Podczas  mikroedukacji  dostarczono

wiedzy  na  temat:  choroby  alkoholowej  i  mechanizmów  uzależnienia,  współuzależnienia,
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rodziny alkoholowej,  życia emocjonalnego i konstruktywnego radzenia sobie z uczuciami,

komunikowania  się  ludzi,  radzenia  sobie  z  przemocą,  poprawy jakości  życia.   Uzyskana

wiedza służy do zmiany stereotypów myślenia o alkoholizmie,  informowania alkoholika o

jego chorobie i żądania leczenia, uwolnienia się od odpowiedzialności za jego picie, obrony

przed destrukcją, rezygnacji z zachowań ułatwiających alkoholikowi picie. Praca z osobami

współuzależnionymi wymaga systematycznych spotkań, aby utrwalić w nich konsekwentny

sposób postępowania i wiarę we własne siły. 

Podczas  rozmów  z  osobami  uzależnionymi  od  alkoholu  przekazywano  wiedzę  o

chorobie  alkoholowej,  mechanizmach  uzależnienia  oraz  wskazywano   konsekwencje

wynikające z nadużywania alkoholu. Przekazano wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z

problemem, głodem alkoholowym, nawrotami: program HALT i program 24 godzin. 

Osobom  zwracającym  się  w  poszukiwaniu  pomocy  udostępniona  została  fachowa

literatura z zakresu uzależnień. W Punkcie udostępniano ulotki informacyjno-edukacyjne z

zakresu profilaktyki i uzależnień. 

Zapewnienie  możliwości  systematycznej  pracy  nad  rozwiązywaniem  problemów

alkoholowych  w  rodzinach  oraz  zapobieganiem  przemocy  w  rodzinie  stanowi  niezbędny

element  działalności  informacyjno-edukacyjnej  i  profilaktyczno-naprawczej  osób

działających na rzecz lokalnej koalicji trzeźwościowej.

W  2020  roku  od  stycznia  do  czerwca  było  zatrudnionych  dwóch  psychologów

świadczących  usługi  w  Szkole  Podstawowej  im.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  w

Korycinie  i w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie.  Od miesiąca września 2020 r.

jeden  psycholog  świadczył  usługi  w  Szkole  Podstawowej  im.  Stefana  Kardynała

Wyszyńskiego w Korycinie oraz w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie. 

W  ramach  działań  psychologa  od  stycznia  do  czerwca  2020  roku  w  siedzibie

Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie były prowadzone następujące działania:

- konsultacje,  porady  indywidualne z rodzicami – odbyło się 15 indywidualnych spotkań

konsultacyjnych,  (dotyczyłym.in.  porad  w  sprawach  wychowawczych,  trudności  w

nabywaniu wiedzy przez dzieci,  trudności  w koncentracji  uwagi  u dzieci,  nadruchliwości,

porad diagnostycznych, wsparcia rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej),

- instruktarz rodzicielski –  2 osoby,  2 spotkania, 

-  rozmowy  telefoniczne  z  rodzicami  w  sprawach  pilnych,  w  czasie  nauki  zdalnej  –12

konsultacji telefonicznych,
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- obserwacje dzieci – obserwacje grupowe/indywidualne dzieci przedszkolnych z podziałem

na grupy (ok 50 osób) w celu wytypowania dzieci do objęcia pomocą na terenie przedszkola,

ewentualnie dalszej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, medycznej,

- wsparcie nauczycieli w badaniach przesiewowych 6-latków,

-  diagnoza  psychologiczna  w  celu  ustalenia  działań  w  zakresie  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej na terenie przedszkola – 6,

- zajęcia indywidualne – (stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, koncentracja

uwagi – 5),

- zajęcia grupowe – dla dzieci rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych – 9,

- zajęcia grupowe/ cykliczne z cyklu w krainie uczuć i emocji (3 grupy: 4-latkie, 5-latki, 6-

latki) – profilaktyka agresji,   

- konsultacje z nauczycielami – na bieżąco, dotyczyły szczególnie wskazówek do pracy dla

14 dzieci, interpretacji opinii i orzeczeń,

-  udział  w  posiedzeniach  zespołów  z  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej   na  terenie

przedszkola – 4,

- konsultacje z pracownikami Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej na wniosek rodziców

w sprawie dzieci,

-  sporządzanie  opinii  do  innych  specjalistów  (na  potrzeby  Poradnii  Psychologiczno  –

Pedagogicznej, lekarzy).

Owe  działania  służą  wsparciu  rodzin  w  obszarze  umiejętności   rodzicielskich  oraz

prowadzeniu działań profilaktycznych i interwencyjnych na rzecz dzieci i ich rodziców.

W  ramach  działań  psychologa  od  września  do  grudnia  2020  roku  w  siedzibie

Przedszkola im Jana Pawła II w Korycinie były przeprowadzone działania m.in.:

- konsultacje i porady indywidualne z rodzicami – 10,

- instruktaż rodzicielski – 4 osoby,

- rozmowy telefoniczne z rodzicami w sprawach związanych z funkcjonowaniem dzieci – 5,

-  diagnoza  psychologiczna  w  celu  ustalenia  działań  w  zakresie  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej – 6,

-  zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami w zachowaniu – 2,

-  wspieranie nauczycieli  w badaniach przesiewowych 6-latków -  zaplanowane na marzec

2021r.,

-  zajęcia  indywidualne  z  dziećmi  (stymulowanie  rozwoju  poznawczego,  usprawnianie

kompetencji emocjonalno-społecznych, koncentracji uwagi) – 13,
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- konsultacje z nauczycielami – na bieżąco, dotyczyły szczególnie wskazówek do pracy dla

dzieci uczęszczających do przedszkola, interpretacje opinii i orzeczeń,

-  udział  w  posiedzeniach  zespołów  z  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  na  terenie

przedszkola – 2,

- konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek rodziców w

sprawie dzieci – 2;

- sporządzanie opinii do innych specjalistów (na potrzeby poradni Poradnii Psychologiczno –

Pedagogicznej, lekarzy) – 1,

Działanie  te  służą  wsparciu  rodzin  w  obszarze  umiejętności  rodzicielskich  oraz

prowadzeniu działań profilaktycznych i interwencyjnych na rzecz dzieci i rodziców.

W ramach działań psychologa w 2020 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Korycinie

były przeprowadzone indywidualne kontakty z rodzicami, rozmowy telefoniczne z rodzicami

uczniów, podczas zebrań rodzicielskich (nie odbywały się z uwagi na pandemię COVID 19)

dotyczących m.in.:

- frekwencji uczniów w szkole i przypadkach nierealizowania obowiązku szkolnego – 1,

- funkcjonowania w zespole klasowym, a także w szkole i w środowisku pozaszkolnym – 4,

-  problemów  emocjonalnych  uczniów  i  funkcjonowania  w  środowisku  rówieśniczym  i

rodzinnym – 5,

- agresji i przemocy rówieśniczej – 1,

- negatywnego zachowania uczniów w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym – 3,

-  wspieraniu  rodziców  w  rozwijaniu  umiejętności  wychowawczych,  konsultacje

wychowawcze – 4,

-  udzielanie informacji  zwrotnych na temat przebiegu pracy z  dzieckiem, ukierunkowanie

oddziaływań rodzicielskich – 10,

-  udzielanie  wsparcia  zgłaszającym się  rodzicom w sytuacjach  trudnych  wychowawczo  i

losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapią rodzin,

leczeniem w zależności od potrzeb – 3,

- poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami – 2,

-  interwencja  kryzysowa,  udzielanie  wsparcia  psychologicznego  dla  rodzin  w  sytuacjach

traumatycznych wydarzeń ( śmierci bliskich osób) 2 rodziny z gminy Korycin – 5 spotkań.

Praca z uczniami odbywała się poprzez wielokrotne rozmowy i spotkania z uczniami

(poszczególnych klas dotyczące):

- wspierania uczniów w sprawach funkcjonowania w szkole, relacjach z rówieśnikami – 18,   
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-realizowania  obowiązku  szkolnego,  wspólne  poszukiwanie  przyczyn  nieregularnego

uczęszczania na zajęcia szkolne i sposobów poprawy frekwencji – 1;

-  zachowania  się  uczniów  w  szkole  –  rozmowy  wychowawcze,  poszukiwanie  przyczyn

negatywnego zachowania i wskazywanie na sposoby rozładowania napięcia emocjonalnego,

konstruktywne  sposoby  rozwiązywania  konfliktów,  wskazywanie  na  konsekwencje

wynikające z zachowań negatywnych – 4,

-  trudności  emocjonalnych  uczniów –  spotkania  indywidualne,  zajęcia  psychoedukacyjne,

porady i konsultacje – 8.

Kontakty  z  nauczycielami  i  wychowawcami  klas  (na  bieżąco  i  według  potrzeb)  w

zakresie współpracy z nauczycielami i  wychowawcami klas dotyczące:

- spraw uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

- wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów;

- opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów Szkoły i form realizacji zaleceń i

sposobach pracy z uczniami zawartych w opiniach;

-  konsultacje  wychowawcze  dotyczące  uczniów  słabo  bądź  nierealizujących  obowiązku

szkolnego,  zachowania  i  funkcjonowania  uczniów  w szkole  i  środowisku  pozaszkolnym,

funkcjonowania  uczniów  w  środowisku  rodzinnym  i  poszukiwanie  możliwości  wsparcia

uczniów i ich rodzin,

- wspólne interwencje wychowawcze wobec uczniów przejawiających negatywne zachowania

w  szkole  i  modyfikacja  tychże  zachowań.  Konsultacje  w  celu  ustalenia  optymalnych

sposobów oddziaływań wychowawczych,

- przeprowadzenie  zajęć w klasach na bieżąco, według potrzeb zajęć w klasach dotyczących

np.: sytuacji wychowawczych w klasach, lepszej integracji uczniów w zespołach klasowych,

poradnictwa zawodowego, profilaktyki uzależnień, przeprowadzenie badań socjometrycznych

– 5.

Kontynuacja działań wynikających m.in. z rozporządzeń dot. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględniająca rozpoznawanie potrzeb uczniów pozwoli na minimalizowanie

skutków zaburzeń i odchyleń rozwojowych, z uwzględnieniem pomocy rodzinie.

W związku z sytuacją pandemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID - 19 nie

były  prowadzone  spotkania  grupowe  –  warsztaty  dla  rodziców,  udział  w  zebraniach

rodzicielskich czy zajęcia aktywizujące.

Gminny Punkt Informacyjny w Korycinie stanowi ważną ofertę dla osób, które znajdują

się w kryzysie z powodu nadużywania alkoholu przez ich najbliższych a także  dla osób, które

borykają się z problemem alkoholowym, osób które przeszły terapię i dla zachowania dalszej
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trzeźwości  potrzebują  dalszej  edukacji  i  wsparcia   oraz  dla  osób  doznających  przemocy

domowej.

Stała  i  systematyczna  współpraca  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Korycin, Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej , kuratorów sądowych, Policji i Punktu Informacyjnego jest istotnym elementem

podnoszenia  świadomości  społecznej  mieszkańców gminy  na  temat  choroby alkoholowej,

współuzależnienia, przemocy w rodzinie oraz  sposobach radzenia sobie z w/w problemami.

W  ubiegłym  roku  prowadzone  były,  zajęcia  integracyjne  w  formie  warsztatów

teatralnych, których celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poznanie

swoich trudności i skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi skierowanych do dzieci z

terenu gminy Korycin.

Gmina  Korycin  bierze  aktywny  udział  w  Kampanii  edukacyjno-profilaktycznej

„Zachowaj  Trzeźwy Umysł”.  Uczestnikami  tej  kampanii  jest  młodzież  szkolna,  rodzice  i

nauczyciele.  W  2020  roku  nie  zorganizowano  festynu  w szkolne,  ani  w  przedszkolu  ze

wzgledu na panującą pandemię COVID – 19. 

7. Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie realizuje ustawę z dnia   5 grudnia

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r. poz. 1348 ze zm.). Karta Dużej Rodziny

oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Karta umożliwia korzystanie z szerokiej

gamy zniżek, udzielanych przez przedsiębiorstwa publiczne, ale i prywatnych usługodawców.

Jej posiadacze mają możliwość korzystania m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej,

transportowej, spożywczej, odzieżowej na terenie całego kraju. 

Karta  jest  przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie i co równie ważne,

wydawana jest bezpłatnie, a jedynie wydanie duplikatu podlega opłacie.

Od  1  stycznia  2019  r.  prawo  do  posiadania  Karty  Dużej  Rodziny  przysługuje

wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie

co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę

prowadzącą rodzinny dom dziecka. Karta Dużej Rodziny wydawana jest każdemu rodzicowi

bezterminowo. Dzieci mogą się nią posługiwać do skończenia 18 roku życia (chyba, że

kontynuują naukę lub studiują, wtedy mają do tego prawo do ukończenia 25 lat). Dzieciom
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niepełnosprawnym prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny przysługuje tak długo, jak

obowiązuje orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski  o  wydanie  Karty  Dużej  Rodziny  składane  są  w  formie  papierowej

lub w formie elektronicznej. W 2020 roku zarejestrowano 24  wnioski o wydanie Karty

Dużej Rodziny. Zamówiono 57 kart dla 24 rodzin.

8. Świadczenia rodzinne

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami

Zasiłek   rodzinny   to   świadczenie   mające   na   celu   częściowe   pokrycie   kosztów

wynikających z utrzymania dziecka. Otrzymuje się go do ukończenia przez dziecko 18 roku

życia, ukończenia przez dziecko nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku

życia), lub do 24 roku życia dziecka, jeśli kontynuuję naukę w szkole lub na uczelni wyższej i

legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie:

- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia,

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 rok życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia  dziecka w wysokości 1 000,00 zł

- dodatek   z   tytułu   opieki   nad   dzieckiem  w  okresie   korzystania   z   urlopu

wychowawczego w wysokości 400 zł,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który wynosi 193 zł, nie więcej

jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, do 5 roku życia

dziecka wynosi 90 zł, zaś powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110 zł,

- dodatek  z  tytułu  wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej,  który wynosi

95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku, 

- dodatek   z   tytułu   podjęcia   przez   dziecko  nauki   w  szkole   poza  miejscem

zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z  zamieszkaniem  w  miejscowości,   w

której  znajduje  się  szkoła  -  113  zł,  zaś  na  pokrycie wydatków związanych z dojazdem

do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł.
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Prawo do zasiłku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, opiekunowi

faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobieniu dziecka), osobie

uczącej się (jeśli jest osobą pełnoletnią, niepozostającą pod opieką rodziców w związku z ich

śmiercią  lub  w  związku  z  ustaleniem  wyrokiem  sądowym  lub  ugodą  sądową  prawa  do

alimentów z ich strony), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby

uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko

legitymujące    się    orzeczeniem    o    niepełnosprawności    lub    orzeczeniem  o

umiarkowanym  albo  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  kryterium  dochodowe  jest

powiększone do kwoty 764,00 zł.

Poniższa   tabela   przedstawia   dane   liczbowe   na   temat   wypłaconych   zasiłków

rodzinnych wraz z dodatkami w 2020 roku.

Tabela 4 – Wypłacone zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w 2020 roku
L.

p

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba

świadczeń

Kwota 

1 Zasiłki rodzinne 119 3085 366 774,93 zł
2 Dodatki do zasiłków

rodzinnych

185 907,84 zł

Razem 552 682,77 zł
Źródło: opracowanie własne

W 2020 roku zasiłki  rodzinne otrzymało  119 rodzin,  wypłacono 3085 świadczeń w

kwocie 366 774,93 zł, z czego  18 5907,84 zł wynosiły dodatki do zasiłków rodzinnych, co

stanowi 50,678 % ogólnej sumy wypłaty zasiłków. 

W  poniższej  tabeli  przedstawione  zostały  dane  liczbowe  dotyczące  wypłaconych

dodatków do zasiłku rodzinnego w 2020 roku.

Tabela 5 – Dodatki do zasiłku rodzinnego w 2020 roku
L.p

.
Dodatki do zasiłku
rodzinnego z tytułu:

Liczba rodzin Liczba
świadczeń

Kwota 

1 Urodzenia dziecka 7 7 6 501,12 zł
2 Opieki nad dzieckiem w

okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

3 17 6 787,00 zł

3 Samotnego wychowywania
dziecka

5 57 8 860,71 zł

4 Wychowania dziecka w
rodzinie wielodzietnej

77 884 83 349,50 zł

5 Kształcenia i rehabilitacji 6 49 5 250,00 zł
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dziecka niepełnosprawnego
6 Rozpoczęcia roku szkolnego 96 203 19 914,79 zł
7 Podjecia przez dziecko

nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania, w

tym:

72

w tym:

690 55 244,72 zł

* na pokrycie wydatków
związanych z

zamieszakniem w
miejscowości, w której

znajduje się szkoła

19 190 21 470,00 zł

* na pokrycie wydatków
związanych z dojazdem do
miejscowości, w której jest

szkoła.

53 500 33 774,72 zł

Razem: 185 907,84 zł
Źródło: opracowanie własne

Patrząc na przedstawione powyżej dane liczbowe, biorąc pod uwagę liczbę rodzin, 

zauważyć należy, że do najczęściej wypłacanych dodatków do zasiłku rodzinnego zaliczamy 

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który pobrało 80,67 % ogólnej liczby rodzin 

pobierających  zasiłki  rodzinne.  Drugim  najczęściej  udzielanym  dodatkiem jest  dodatek

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 64,70%, zaś na trzecim miejscu 

znajduje  się  dodatek  z  tytułu  podjęcia  przez  dziecko  nauki  w  szkole  poza  miejscem 

zamieszkania – 60,50%.

Biorąc pod uwagę dane pod kątem kwot wypłaconych dodatków stwierdzić należy, że 

największą wartość wypłaty wskazuje dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej, który stanowi 44,83 % ogólnej wartości wypłaconych dodatków.  Na  drugim  

miejscu  znajduje  się  dodatek  z  tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania – 29, 71 %, zaś na trzecim, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego – 10,71%.

2. Świadczenia opiekuńcze

Wśród świadczeń opiekuńczych wyróżniamy: 

a) zasiłek pielęgnacyjny   - wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek  pielęgnacyjny  przyznaje  się  w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków

wynikających z konieczności  zapewnienia  opieki  i  pomocy innej  osoby w związku z

niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
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Zasiłek  pielęgnacyjny  przysługuje: niepełnosprawnemu  dziecku,  osobie

niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się  orzeczeniem  o

znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku

życia  legitymującej  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, osobie, która ukończyła

75 lat.

b) specjalny             zasiłek             opiekuńczy       przysługuje osobom, na których zgodnie z kodeksem

rodzinnym  i opiekuńczym  ciąży  obowiązek  alimentacyjny  oraz  małżonkom,  jeśli  nie

podejmują  zatrudnienia  lub  rezygnują  z  zatrudnienia  i  podjęcia  się  pracy  zarobkowej.

Wysokość   specjalnego   zasiłku   opiekuńczego   wynosi   620   zł   miesięcznie.   Jest   on

przyznawany, jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę  oraz  rodziny osoby

wymagającej opieki, w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto.

c) świadczenie pielęgnacyjne   

Świadczenie  pielęgnacyjne  z  tytułu rezygnacji  z  zatrudnienia  lub innej

pracy zarobkowej, przysługuje:

- matce albo ojcu,

- piekunowi 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  Kodeks  rodzinny  i

opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,  z wyjątkiem osób o znacznym stopniu

niepełnosprawności.

Świadczenie  przysługuje  tylko,  jeśli  opiekunowie  nie  podejmują  lub  rezygnują  z

pracy  zarobkowej  w  celu  sprawowania  opieki  nad  osobą  z   orzeczeniem  o

niepełnosprawności.

W 2020 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1830,00 zł miesięcznie.

W  poniższej  tabeli  wskazane  sa  dane  liczbowe  dotyczące  wypłaconych  świadczeń

opiekuńczych w 2020 roku.

Tabela 6 – Wypłacone świadczenia opiekuńcze w 2020 roku
L.p

.

Świadczenia opiekuńcze Liczba rodzin Liczba

świadczeń

Kwota

1 Zasiłek pielęgnacyjny 38 414 89 726,00 zł
3 Specjalny zasiłek 

opiekuńczy
4 36 22 320,00 zł

4 Świadczenie pielęgnacyjne 5 60 109 800,00 zł
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Razem: 221 846,00 zł
Źródło: opracowanie własne

Analizując powyższe  dane  zawarte w tabeli 6 - zauważyć  należy,  iż  świadczenie

pielęgnacyjne  stanowi  największą  wartość  wypłaty  wśród  świadczeń  związanych  z

niepełnosprawnością, gdyż stanowi aż 49,49 % ogólnej sumy wypłaconych świadczeń. Na

drugim miejscu znajdują się zasiłki  pielęgnacyjne – 44,45 %, na trzecim specjalne zasiłki

opiekuńcze -10, 06 % .

Zasiłek  dla  opiekuna  jest  świadczeniem  będącym  realizacją  wyroku  Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. Zasiłek dla opiekuna

dotyczy osób opiekujących się dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

i przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca

2013  roku,  w  związku  z  wygaśnięciem  z  mocy  prawa  decyzji  przyznającej  prawo  do

świadczenia  pielęgnacyjnego.  Wysokość  zasiłku  dla  opiekuna wynosi  620 zł  miesięcznie.

Prawo do  zasiłku  dla  opiekuna ustalone  jest  na  czas nieokreślony,  chyba  że  orzeczenie o

niepełnosprawności  lub  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności  zostało  wydane  na  czas

określony.

W 2020 roku zasiłek  dla  opiekuna wypłacano 1 rodzinie  (12 świadczeń)  w kwocie

7440,00 zł. 

3.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana jest matce lub ojcu

dziecka,  opiekunowi  prawnemu  albo  opiekunowi  faktycznemu,  jeśli  dochód  rodziny w

przeliczeniu  na  osobę  nie  przekracza  1922,00  zł  netto.  Wysokość  świadczenia  wynosi

1000,00 zł na jedno dziecko.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił jednorazową zapomogę z

tytułu urodzenia się dziecka dla 14 rodzin w łącznej wysokości 14 000,00 zł.

4.  Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie

otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wysokość świadczenia

wynosi 1 000,00 zł. Świadczenie przysługuje przez okres :
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 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.

W 2020 roku świadczenie rodzicielskie pobrało 5 osób, wypłacono 34 świadczenia w łącznej

kwocie 30 905,00 zł.

9. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”

Program  „Za  życiem”  ma  na  celu  udzielenie  wsparcia  kobietom  w  ciąży  i  ich

rodzinom,   ze   szczególnym   uwzględnieniem   kobiet   w   ciąży   powikłanej,   w   sytuacji

niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne

upośledzenie  albo  nieuleczalną  chorobę  zagrażającą  ich  życiu,  powstałe  w  prenatalnym

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednym z elementów Programu „Za Życiem” jest wypłata jednorazowego świadczenia

pieniężnego   w   wysokości   4 000,00   zł   z   tytułu   urodzenia   się   dziecka,   u   którego

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą

jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W   2020   roku   Gminny   Ośrodek Pomocy Społecznej  w Korycinie wypłacił  2

świadczenie „Za życiem”, w łącznej kwocie 8 000,00 zł.

10.Świadczenie wychowawcze “Rodzina 500+”

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18.

roku  życia,  bez  względu  na  dochody  uzyskiwane  przez  rodzinę. Celem  świadczenia

wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka,

w tym z  opieką  nad nim i  zaspokojeniem jego potrzeb  życiowych.  W 2020 r.   tą  formą

pomocy zostało objętych  291 rodzin, w tym   566 dzieci. Wypłacono  6372 świadczenia w

łącznej kwocie 3 170 273,70 zł.
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11.Program “Dobry Start”

Uchwałą   Nr  80  Rady  Ministrów z  dnia  30  maja  2018 r.  w sprawie  ustanowienia

rządowego programu „Dobry start” został ustanowiony rządowy  program wsparcia rodzin z

dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na dziecko

uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat

w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w

szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku

ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Jest to świadczenie

uzyskiwane na wniosek, bez względu na dochody. 

W  2020  r.  świadzcenie  “Dobry  Start”  otrzymało  222  rodziny  ,  wypłacono  391

świadczeń w kwocie 117 300,00 zł.

12.Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe i zdrowotne

Na podstawie  art. 6 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych, za  osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne organ właściwy

opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Te osoby mają także ubezpieczenie

zdrowotne.

W  2020  r.  4  osobom,  które  nabyły  prawo  do  świadczenia  pielęgnacyjnego  została

opłacona składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości  8 741,00 zł  ( 40 świadczeń) i

składka zdrowotna w wysokości   8 564,00 zł (52 świadczenia). Natomiast  4 osobom, które

nabyły uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego  opłacano składkę na ubezpieczenie

społeczne w łącznej wysokości 6 124,00 zł ( 36 świadczeń) i składkę zdrowotną  w łącznej

wysokości  2 009,00 zł ( 36 świadczenia).

13.Pomoc osobom uprawnionym  do  alimentów
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w

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

2020  roku,  poz.  808  z  późn.  zm.).  Na  podstawie  przepisów  tej  ustawy  realizowane  jest

wsparcie materialne  dla  osób  uprawnionych  do  alimentów,  które  ich  nie  otrzymują  z

uwagi   na  bezskuteczność  egzekucji.  Wsparcie  to  realizowane  jest  poprzez  przyznawanie

świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe.
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W 2020 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały przyznane 1 rodzinie (  1

osobie  uprawnionej ).  Wypłacono 12 świadczenia w łącznej kwocie 6 000 ,00 zł.    

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z

funduszu  alimentacyjnego  wyniosły  815,26  zł,  z  tego  przekazane  na  dochody  budżetu

państwa –  530,96 zł (60% należności głównej oraz odsetki),  na dochody własne organu

właściwego wierzyciela  – 284,30 zł (40% należności głównej).  

14.Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Od września 2012 r. realizujemy  zadanie własne gminy wynikające z ustawy o 

systemie  oświaty  tj.  udzielanie  świadczeń  pomocy  materialnej  dla  uczniów o  charakterze

socjalnym.

Świadczenia  pomocy  materialnej  dla  uczniów  o  charakterze  socjalnym  zostały

wprowadzone  w  celu  zmniejszenia  różnic  w  dostępie  do  edukacji  oraz  umożliwienia

pokonywania  barier  dostępu  do  edukacji  uczniom  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji

materialnej. Świadczenia tej pomocy są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń

uczęszcza, czy też od wyników w nauce ucznia – podstawowym kryterium przyznawania jest

dochód na osobę w rodzinie ucznia.

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek

szkolny.  Stypendium szkolne  jest  świadczeniem okresowym przyznawanym dla  ucznia  w

roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku

szkolnym. Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowy – przyznaje się go z powodu zdarzenia

losowego.  Świadczenia  te  przyznaje  się  uczniom  zamieszkałym  na  terenie  gminy,  bez

względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.

W roku szkolnym 2019/2020  zostały  przyznane  stypendia  dla  54 uczniów,  w tym

uczęszczających do szkoły podstawowej -33, do szkoły ponadgimnazjalnej- 21.

W 2020 roku stypendia  przyznano dla 51 uprawnionych na ogólną kwotę 76 611,97 zł

oraz zasiłek szkolny 1 uczniowi na kwotę 620,00 zł.

15.Program Czyste Powietrze

W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.

– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają

na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego

dochodu przypadający  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego  dla  potrzeb
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uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. Do ustalania wysokości przeciętnego

miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach rodzinnych  (  Dz.  U.  z  2020r.  poz.  111  z  późn.  zm.).  Zaświadczenia

wydawane  są  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Korycinie  po  uprzednim

złożeniu wniosku.

W  2020  roku  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Korycinie  wydał  1

zaświadczenia o wysokości   przeciętnego   miesięcznego   dochodu   przypadający   na

jednego   członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste

Powietrze.
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Zakończenie

Głównym  celem  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Korycinie  jest

umożliwienie osobom oraz rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których

nie  są  one  w  stanie  pokonać,  wykorzystując  przy  tym  własne  uprawnienia,  zasoby  i

możliwości.

Rok 2021 będzie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie  kontynuacją

realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw, przyjętych gminnych

programów, a także podejmowaniem nowych wyzwań w zakresie rozwiązywania problemów

społecznych,  które  są  niezbędne,  aby  instytucja  pomocy  społecznej  była efektywna i

odpowiadała aktualnym problemom.
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