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1. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

 
 Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu określa statut Ośrodka, ustawy oraz akty 

wykonawcze ustaw. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku realizował zadania wynikające w 

szczególności z : 

•ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 

z późn. zm ) 

•ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz 

111), 

•ustawa z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 poz. 

877 z późn.zm. ) 

•ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(tekst jednolity Dz.U. 

z 2020 poz. 1297) 

•ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity: 

Dz.U. Z 2022 r.  poz. 447 z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 

r. poz. 1249 ) 

•ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

2021), 

• ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity z 2021 r. poz. 1744) 

• ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z  2021 r.  poz. 217) 

• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1981),    

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej 

nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia 

potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U.  z 2019 r. poz. 2229 z póżn. zm.)    

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny 

albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny 

zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna  (Dz.U. 

z 2021 r poz 1481)  

•  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania 

wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.u. 2020 poz 

1713) 
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 Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizującego politykę społeczną gminy w 

szczególności należy: 

• wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i 

umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację 

świadczeń pomocy społecznej, 

• podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integrację ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,                                 

• udzielenie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

• prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

Podstawowymi przesłankami do uzyskania przez osoby i rodziny wsparcia w ramach pomocy 

społecznej w 2021 r.  było znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożliwość jej pokonania 

mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, możliwości i uprawnień. Trudna sytuacja 

życiowa to w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy przy 

uwzględnieniu kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy, który w 2021 r.  mówił, że 

dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć- 528 zł, w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej- 701 zł. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata z uwzględnieniem 

wyniku badań  progu interwencji socjalnej. O 01.stycznia 2022 zmianie uległo kryterium dochodowe 

i obecnie wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł na osobę w rodzinie. 

Pomocy na zasadach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej udziela się w szczególności 

z powodu: 

• bezrobocia 

• sieroctwa 

• bezdomności 

• potrzeb ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

• bezrobocia 

• niepełnosprawności 

• długotrwałej lub ciężkiej choroby 

• bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych 

• alkoholizmu lub narkomanii 

• trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
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• brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- 

wychowawcze 

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali Rzeczpospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

• przemoc w rodzinie 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 

• klęski żywiołowej lub ekologicznej 

Do zadań OPS-u oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, realizuje również 

zadania z zakresu ustaw o:           

• świadczeń rodzinnych 

• pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

• ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

• pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

• dodatkach mieszkaniowych 

• dodatkach energetycznych 

• wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

• przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

• promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy 

• Karcie Dużej Rodziny 

• finansach publicznych 

dodatkowo: 

• współdziała w realizacji prac społecznie użytecznych w gminie Tłuszcz 

• prowadzi Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• uczestniczy w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• dowozi dzieci niepełnosprawne do Szkoły Specjalnej w Ostrówku 

• prowadzi Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie  

• prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku i Klub Integracji Społecznej 

• Realizuje Program TAKrodzina.pl 

• prowadzi Placówki Wsparcia Dziennego: w Jasienicy i Stryjkach 

• współpracuje ze Spółdzielnią Socjalną „Pożytek” 

• realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” 

• realizuje PAI – Programy Aktywności i Integracji w ramach współpracy z PUP 
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• realizuje Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 

• realizuje Program Opieka 75+ 

• realizuje Program Wspieraj Seniora 

• wydaje decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z Art. 17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy: 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej; 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego; 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 

osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń 

na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia 

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10) praca socjalna; 

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

13) (uchylony) 

14) dożywianie dzieci; 

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w 

tym domu; 

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; 
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18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie 

dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

19) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników; 

20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Do zadań własnych gminy należy: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze; 

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 

gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

3a) opracowanie i realizacja projektów socjalnych; 

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji 

o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o 

szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

2. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej 

 
 W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu na koniec 2021 r. było zatrudnionych 29 osób na 

umowę o pracę. Poza tym, Ośrodek w 2021 r.  zatrudniał również osoby na umowę zlecenie m.in. do 

realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, opiekuna dzieci niepełnosprawnych, asystentów 

osobistych osoby niepełnosprawnej oraz specjalistów z placówek wsparcia dziennego: psychologa, 

doradcę zawodowego oraz wykładowców UTW. 

 Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu jest dostosowana do potrzeb wynikających 

z realizowanych zadań. W skład struktury organizacyjnej OPS wchodziły następujące komórki 

organizacyjne: 
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Wykres nr 1- Struktura zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu na dzień 

31.12.2021 r. 
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Wykres nr  2- Liczba pracowników OPS w latach 2018-2021 (na dzień 31.12 każdego roku) 

 

 

Tab. nr 1- Umowy zlecenia zawarte w 2021 roku  

Umowy zlecenia zawarte w 2021 roku 

Opiekun dzieci niepełnosprawnych 1 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 

Pozostałe umowy zlecenia (m.in. w ramach 

programu ,,Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej’’, UTW- wykłady, PAI 

31 

  

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych gminy 

jest praca socjalna. Praca socjalna jest działalnością zawodową skierowaną na przywrócenie lub 

wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz doprowadzenie ich 

do samodzielności życiowej i rozwoju. Poza takim definiowaniem pracy socjalnej spotykamy się 

często z jej szerszym rozumieniem. Praca socjalna jest jedną z form usług socjalnych, oprócz 

profesjonalnego poradnictwa zalicza się do niej pomoc w załatwieniu spraw codziennych oraz pomoc 

w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Ustawa przewiduje, że w stosunku do osób, które spełniają 

przesłanki udzielenia pomocy społecznej określone w art. 3 ustawy o pomocy społecznej, praca 

socjalna może być prowadzona niezależnie od ich sytuacji dochodowej. W art. 25 ustawy o pomocy 
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społecznej nałożono na gminę obowiązek świadczenia pracy socjalnej zmierzającej do umożliwienia 

kontaktu z otoczeniem osób niepełnosprawnych. Pracownik socjalny we współpracy z organizacjami 

społecznymi, kościołami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi, fundacjami i innymi podmiotami 

pomaga w integracji osób dotkniętych niepełnosprawnością ze środowiskiem. Umożliwia 

aktywizację zawodową i społeczną tych osób. Prowadzenie pracy socjalnej jest typem aktywności 

zawodowej i wymaga zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Praca socjalna to działanie bogate w 

różnorodne treści i konteksty, warunkowane potrzebą niesienia pomocy poprzez wsparcie 

intelektualne i emocjonalne, wkracza w sferę złożonej problematyki wartości nadając jej wymiar 

etyczny. Wymaga, dla uzyskania najlepszego efektu, właściwego klimatu. Pracownik socjalny musi 

wykazać się umiejętnością słuchania, wyrozumiałością, zaufaniem, spokojem, jak również ciepłem i 

współczuciem.  W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu na dzień 31.12.2021 r. 

zatrudnionych było 10 pracowników socjalnych. W latach 2018 – 2019  OPS w Tłuszczu realizował 

projekt „ Skuteczne pomaganie” którego głównym celem była zmiana organizacyjna Ośrodka  

polegająca na oddzieleniu pracy socjalnej o postępowań administracyjnych. Dzięki realizowanemu 

projektowi od maja 2018 r w OPS zostało zatrudnionych 2 nowych pracowników socjalnych. Dzięki 

zwiększeniu liczby zatrudnionych pracowników socjalnych OPS w Tłuszczu spełnia wymagania o 

których mowa w art. 110 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. „Ośrodek pomocy społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 

pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub 

proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w 

stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 

50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”.   

W 2021 r. w OPS funkcjonowały: 

-  stanowisko ds. pierwszego kontaktu (pracownik socjalny, który przeprowadza wstępną rozmowę 

z osobą, która zgłasza się do OPS po pomoc i kieruje ją do odpowiedniego zespołu lub pracownika) 

- zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją (pracownicy socjalni, którzy prowadzą 

postępowania w związku z przyznawaniem pomocy w formie zasiłku celowego, okresowego, 

specjalnego, stałego dożywianie dzieci w szkole) 

- zespół ds. usług (pracownicy socjalni prowadzący postępowania w sprawie przyznawania usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowania do DPS, sprawiania pogrzebu, 

kierowania osób bezdomnych do schroniska, organizowanie społeczności lokalnej, usługi klubu 

integracji społecznej, realizacja programów pomocowych t.: „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”, „Opieka 75+”, itp.) 
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- zespół ds. pracy socjalnej (pracownicy socjalni prowadzący pracę socjalną, Niebieskie Karty, 

interwencje itp.) 

Struktura zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu na dzień 

31.12.2021 r.: 

• specjaliści pracy socjalnej- 4 

• pracownicy socjalni- 5 

• aspirant pracy socjalnej (organizator społeczności lokalnej) - 1 

• koordynator KIS (pracownik socjalny) - 1  

 

3. Dane o osobach korzystających z form wsparcia  
 

Gmina Tłuszcz jest jedną z gminy powiatu wołomińskiego w województwie mazowieckim. Gmina 

sąsiaduje z 6 gminami: Klembów, Dąbrówka, Poświętne, Jadów, Zabrodzie. W gminie poza miastem 

Tłuszcz z pomocy korzystają także mieszkańcy następujących wsi: Białki, Brzezinów, Chrzęsne, 

Dzięcioły, Franciszków, Grabów, Jadwinin, Jarzębia Łąka, Jasienica, Jaźwie, Kozły, Kury, Łysobyki, 

Miąse, Mokra Wieś, Pawłów, Postoliska, Pólko, Rudniki, Rysie, Stasinów, Stryjki, Szczepanek, 

Szymanówek, Wagan, Waganka, Wólka Kozłowska, Zalesie, Balcery, Zapole, Fiukały, Konary, 

Marianów, Moczydło, Ołdaki, Wilczeniec. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Tłuszcz w dniu 

31.12.2021 r. wynosiła 19730 (dane z Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych w UM w 

Tłuszczu).  

Z pomocy i wsparcia w 2021 r. ( ze  świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznawanych decyzją 

oraz pracy socjalnej) skorzystało łącznie 708 osób w 365 rodzinach ( w liczbie 708  nie uwzględniono 

osób korzystających z PAI, UTW, Placówek wsparcia dziennego, Asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej, Wspieraj Seniora, POPŻ) 

Oznacza to że, 3,5  %  mieszkańców gminy Tłuszcz jest objętych pomocą społeczną.  

  

Tab. nr 2- Liczba mieszkańców Tłuszcza oraz ich struktura w latach 2018-2021 

 Liczba mieszkańców w danym roku 

2018 2019 2020 2021 

Mieszkańcy ( liczba osób)  

Ogółem 19750 19820 19790 19730 

Kobiety  

ogółem 10115 10140 10114 10086 
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0-18 2158 2167 2122 2107 

19-35 2348 2274 2255 2212 

36-65 4136 4155 4141 4107 

Ponad 65 1473 1544 1596 1660 

Mężczyźni  

ogółem 9635 9680 9676 9644 

0-18 2345 2339 2342 2325 

19-35 2428 2353 2303 2260 

36-65 3943 4018 4008 3996 

Ponad 65 919 970 1023 1063 

 

 

Wykres nr 3- Liczba mieszkańców (w osobach) w latach 2017-2021 (dane z Urzędu Miejskiego) 
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Wykres nr 4- Liczba mężczyzn i kobiet w Gminie Tłuszcz w latach 2017-2021 

 
 Liczba mieszkańców gminy Tłuszcz zmniejszyła się o 30 osób w porównaniu do 2020 roku. 

 

 

Wykres 5 - Liczba mieszkańców Tłuszcza przypadająca na 1 pracownika socjalnego w latach 2018-

2021 
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Wykres nr 6-Liczba środowisk przypadająca na 1 pracownika socjalnego w latach 2018-2021 

 

 

Tab. nr 3- Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie w latach 

2018-2021 

Lata oceny 

Liczba osób w rodzinach i liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 

Liczba osób w 

rodzinach 
Liczba rodzin 

W tym 

Na wsi W mieście 

2018 696 319 187 132 

2019 623 305 187 118 

2020 515 274 161 113 

2021 438 256 154 102 
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Wykres nr 7- Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie w latach 

2018-2021 

 

 

 

 

Tab. nr 4 -Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie pieniężne w 

latach 2018-2021 

 

Lata oceny 

Liczba osób w rodzinach i liczba rodzin, którym przyznano świadczenie pieniężne 

Liczba osób w 

rodzinach 
Liczba rodzin 

W tym 

Na wsi W mieście 

2018 448 241 126 115 

2019 389 220 126 94 

2020 363 213 118 95 

2021 324 202 120 82 
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Wykres nr 8 - Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie 

 pieniężne w latach 2018-2021 

 

 

 

 

Tab. nr 5 - Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie niepieniężne 

w latach 2018-2021 

 

Lata oceny 

Liczba osób w rodzinach i liczba rodzin, którym przyznano świadczenie niepieniężne 

Liczba osób w 

rodzinach 
Liczba rodzin 

W tym 

Na wsi W mieście 

2017 477 141 92 49 

2018 374 122 86 36 

2019 354 128 87 41 

2020 243 101 63 38 

2021 207 93 59 34 
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Wykres nr 9 - Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie  

niepieniężne w latach 2018-2021 

 

 

 

Z przedstawionych wyżej tabel i wykresów można zauważyć, że liczba osób korzystających z 

pomocy finansowej spada. Rośnie liczba osób korzystających z niefinansowych form pomocy i 

wsparcia. 

 

Tab. nr 6 - Powody udzielenia pomocy i wsparcia w latach 2018-2021 

 

Przyczyny korzystania z 

pomocy 
2018 2019 2020 2021 

Ogółem  W tym Ogółem W tym Ogółem W tym  Ogółem W tym 

W 

mieście 

Na 

wsi 

W 

mieście 

Na 

wsi 

W 

mieście 

Na wsi W 

mieście 

Na 

wsi 

Ubóstwo 193 83 110 177 77 100 172 78 94 161 64 97 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność 6 3 3 2 0 2 5 2 3 5 0 5 

Potrzeba ochrony maci... 39 14 25 38 13 25 23 7 16 17 5 12 

Bezrobocie 127 55 72 110 48 62 94 51 43 79 39 40 

Niepełnosprawność 141 51 90 139 49 90 132 48 84 125 47 78 

Długotrwała lub ciężka.. 213 87 126 211 82 129 197 77 120 191 75 116 
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Przemoc w rodzinie 1 1 0 2 1 1 2 0 2 2 1 1 

Bezradność w spraw.... 21 14 7 20 10 10 9 6 3 5 3 2 

Alkoholizm 29 14 15 23 8 15 23 9 14 23 11 12 

Narkomania 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 

Zdarzenie losowo 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klęska żywiołowa  .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trudności po opuszczeniu 

ZK 

0 0 0 4 1 3 1 0 1 2 1 1 

 

Wykres nr 10 - Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia w latach 2018-2021 

 

 

 

 W 2021 roku podobnie jak w latach poprzednich dominującym powodem korzystania ze 

środków pomocy społecznej w Gminie Tłuszcz była długotrwała choroba, która występuje w 191 

rodzinach oraz ubóstwo, które dotyka 161 rodzin. Poważnym również powodem korzystania z 

pomocy społecznej w gminie Tłuszcz jest również niepełnosprawność, występująca w 125 rodzinach. 

Ubóstwo jest zjawiskiem bardzo negatywnym, które wyraźnie oddziałuje na jakość i poziom życia, 

a przez to na zadowolenie społeczne. Można wyróżnić wiele przyczyn i rodzajów ubóstwa – dużą 

bierność, pasywność, która pozwala na utrzymywanie się wyłącznie ze środków pomocy społecznej, 

bez refleksji o podjęciu próby poprawy własnego losu. 

Warto podkreślić, że ze zjawiskiem bezrobocia oraz wspomnianą postawą związane są często 

patologie społeczne takie jak alkoholizm, które bardzo często współwystępują również z ubóstwem. 
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4. Świadczenia z pomocy społecznej 

 
  Podstawowym celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu zgodnie z 

obowiązującym statutem, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych. 

Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie 

konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstania. 

Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż w ustawie, ma prawo zwrócenia się 

do Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy. Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych 

do uzyskania pomocy oraz sytuacji, w jakich pomoc może być udzielona, nie jest katalogiem 

zamkniętym. 

Obowiązkiem klienta przy udzielaniu pomocy jest jego współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej 

sytuacji życiowej. Zmusza to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy, na ogół biernej i 

roszczeniowej, na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych problemów. 

W swoich założeniach pomoc społeczna powinna bowiem, w miarę możliwości, doprowadzić osoby 

z niej korzystające do działań mających na celu usamodzielnienie się oraz integrację ze środowiskiem, 

choć w praktyce jest to bardzo trudne do osiągnięcia. 

W ramach realizowanego projektu „Skuteczne pomaganie” realizowanego w latach 2018 – 2019 

opracowano „Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej”. 

 

4.1. Formy pomocy społecznej 
 

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w 

szczególności z powodu: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
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9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) (uchylony) 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;  

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.   

 

 Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody 

nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 

1 października 2018 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nieprzekraczający kwoty 

701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie– kwota 528 zł. Rodzaj, forma i kwota przyznanego 

świadczenia powinna być odpowiednia do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Osoby 

(rodziny), których dochód przekracza powyższe kryterium dochodowe, a znalazły się w szczególnie 

trudnej sytuacji życiowej, mogą wówczas ubiegać się o pomoc finansową z pomocy społecznej. 

Podstawowym działaniem Ośrodka jest praca socjalna i świadczenie usług socjalnych. Świadczenia 

materialne powinny stanowić uzupełnienie tych działań.  

 

4. 2. Praca socjalna, kontrakt socjalny- narzędzia pracy socjalnej 

 

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

społecznym. Prowadzona jest: 

1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności 

życiowej; 

2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i 

organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 

W 2021 r wyłączna praca socjalna była prowadzona w 109 rodzinach i objęła łącznie 270 

osób. 
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Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje 

się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej 

prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na 

posiadany dochód.  

 Kontrakt socjalny zawierany jest w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu 

problemów osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia aktywności 

i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Treść i 

sposób zawieranego kontraktu socjalnego są efektem indywidualnego podejścia do rodziny/osoby w 

oparciu o dobrze przygotowaną diagnozę – ocenę sytuacji. Pracownik wraz z klientem analizuje, 

zebrane podczas poprzednich podetapów informacje na temat sytuacji klienta, a jeśli uznają je za 

wystarczające, wspólnie opracowują diagnozę. Opracowana diagnoza sytuacji klienta jest podstawą 

do formułowania celów pracy z klientem. Ocena umożliwi pracownikowi socjalnemu i klientowi 

odniesienie się do wszystkich przyczyn trudnej sytuacji życiowej klienta, jego ograniczeń i barier 

oraz ustalenie hierarchii ważności problemów, które klient chce rozwiązać, a także ustalenie zakresu 

obecnej pracy nad pokonaniem trudności i rozwiązaniem zdiagnozowanych problemów. Opracowana 

diagnoza będzie punktem wyjścia do formułowania celów jakie klient chce zrealizować.  

W 2021 roku prowadzono 12 kontraktów socjalnych. 

Tab. nr 7 - Liczba prowadzonych przez pracowników socjalnych kontraktów w latach 2018-2021 

Lata Liczba prowadzonych kontraktów 

2018 142 

2019 122 

2020 7 

2021 12 

 

 

 

 

 



  22 

Wykres nr 11 - Liczba prowadzonych kontraktów socjalnych przez pracowników w latach 2018-

2021 

 

 

 

4.3. Zasiłki stałe 

 
Zasiłek stały przysługuje:   

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej;  

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. W 2021 roku zasiłków stałych wypłacono na łączną kwotę  

573 222,60 zł. 

 

Tab. nr 8 - Liczba osób pobierająca zasiłek stały w latach 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Zasiłek stały 

Liczba osób (narastająco) 97 98 95 94 

Liczba świadczeń 968 1020 1020 965 

Kwota świadczeń w zł 544462 613478 610029 573308 
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Tab. nr 9 - Liczba osób samotnie gospodarujących pobierająca zasiłek stały w latach 2018-2021 

 

 2018 2019 2020 2021 

Zasiłek stały 

Liczba osób (narastająco) 87 86 88 90 

Liczba świadczeń 870 926 954 924 

Kwota świadczeń w zł 510974 574459 583888 558893 

 

Tab. nr 10 - Liczba osób w rodzinie pobierająca zasiłek stały w latach 2018-2021 

 

 2018 2019 2020 2021 

Zasiłek stały 

Liczba osób (narastająco) 10 12 8 5 

Liczba świadczeń 98 94 66 41 

Kwota świadczeń w zł 33488 39019 26141 14415 

 

Wykres nr 12 - Liczba osób pobierająca zasiłek stały w latach 2018-2021 
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4.4. Zasiłek okresowy 
 Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

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

innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

 Przyznanie zasiłku okresowego, podobnie jak zasiłku stałego, uzależnione jest od spełnienia 

kryterium dochodowego. Jego beneficjentem może być osoba samotnie gospodarująca i rodzina. 

Zasiłek nie może być jednak niższy niż 50 proc. różnicy między kryterium dochodowym osoby 

samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby oraz między kryterium dochodowym rodziny a jej 

dochodem. 

 W 2021 roku zasiłków okresowych było wypłaconych na łączną kwotę 6326,82 zł, z czego 

4995,66 zł to dotacja, zaś 1331,16 zł środki własne.  

 

Tab. nr 11 - Liczba osób pobierająca zasiłek okresowy w latach 2018-2021 z podziałem na powody 

jego pobierania 

 2018 2019 2020 2021 

Zasiłek okresowy 

Liczba osób 4 6 5 6 

Liczba świadczeń 9 26 16 16 

Kwota świadczeń w zł 4401 9521 5742 6327 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 1 0 0 1 

Liczba świadczeń 2 0 0 1 

Kwota świadczeń w zł 800 0 0 351 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 2 1 0 5 

Liczba świadczeń 5 4 0 15 

Kwota świadczeń w zł 2801 1402 0 5976 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 0 0 0 0 
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Liczba świadczeń 0 0 0 0 

Kwota świadczeń w zł 0 0 0 0 

Zasiłek okresowy z innych powodów 

Liczba osób 1 5 5 0 

Liczba świadczeń 2 22 16 0 

Kwota świadczeń w zł 800 8119 5742 0 

 

Wykres nr 13 - Liczba osób pobierająca zasiłek okresowy w latach 2018-2021  

 

4.5. Zasiłki celowe i celowe specjalne 
 

 Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej 

potrzeby bytowej, a 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. Osobom bezdomnym i innym osobom nie 

posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany 

zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. 

 Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia 

losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 

zwrotowi. 

 Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski 
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żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i 

może nie podlegać zwrotowi.  Specjalny zasiłek celowy- świadczenie może być przyznane w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi. 

W 2021 roku na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych przeznaczono kwotę 

125 639,90 zł + zasiłek celowy z programu „ Posiłek w szkole i w domu” 88 209,42 zł = 213 849,32 

zł 

 

Tab. nr 12 - Liczba osób pobierająca zasiłek celowy w latach 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Zasiłek celowy 

Liczba osób 208 187 183 170 

Liczba rodzin 200 186 181 168 

Kwota świadczeń w zł 187553 186776 209832 212849,32 

 

Wykres  nr 14 - Liczba osób pobierająca zasiłek celowy w latach 2018-2021  
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Wykres nr 15 - Kwota świadczeń wypłaconych w formie zasiłków celowych w latach 2018-2021 

 

 

4.6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym.  

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na trenie Gminy 

Tłuszcz korzysta 8 rodzin. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania rodziny. Godzina 

świadczonej usługi w 2021 r. wynosiła od 01.01.2021 do 31.01.2021 r- 30 zł , od 01.02.2021 r do 

31.12.2021 r. -50,00 zł.  Usługi były świadczone przez zatrudnionych przez OPS specjalistów. 

Osobami korzystającymi były dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. 

Kwota świadczeń SUO w 2021 r wynosił 88 600,00 zł 

 

Tab. nr 13- Liczba osób korzystająca ze specjalistycznych usług opiekuńczych w latach 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Liczba osób 8 10 8 8 

Liczba osób w rodzinach 32 39 32 32 

Kwota świadczeń w zł 63630 70500 51780 88600 
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4.7. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

   
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wprowadzony został 

uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program polega na 

dofinansowywaniu gmin udzielających pomocy mieszkańcom na dożywianie. Do pomocy 

kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o 

pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętym programem, ze środków przekazanych gminom udziela się 

wsparcia, w szczególności: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponad gimnazjalnej, 

3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, wymienionym w art. 7 w/w ustawy, w 

szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 

odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie 

udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% 

liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim 

miesiącu kalendarzowym. Przyznanie dożywiania bez decyzji na prośbę Dyrektora może być 

przyznane jedynie na 1 miesiąc.   

W 2021 roku w szkołach na terenie Gminy Tłuszcz dożywianych było 46 dzieci w szkołach i 

przedszkolach.  

 W 2021 roku OPS realizował program "Posiłek w szkole i w domu" w ramach, którego 

dożywianiem objęte zostały osoby starsze, chore, niepełnosprawne, uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych a także dzieci młodsze, nie objęte obowiązkiem szkolnym. 

Ogółem na realizację Programu przeznaczono 114 420,00 zł, z tego ze  środków gminy kwotę                 

22 884,00 zł , natomiast z dotacji celowej kwotę 91 536,00 zł. 

Koszt udzielonej pomocy w formie gorących posiłków to 26 211zł. 

Kryterium do otrzymania w/w pomocy wynosi 150%. 
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Tab. nr 14 - Liczba osób, liczba świadczeń i kwota świadczeń dot. osób korzystających z pomocy w 

formie posiłku w latach 2018-2021  

 Poszczególne lata 

2018 2019 2020 2021 

Posiłki ogólnie 

Liczba osób 135 113 81 54 

Liczba świadczeń 19337 12319 5084 5235 

Kwota świadczeń w zł 57001 38001 20722 26211 

W tym dzieci 

Liczba osób 171 110 74 46 

Liczba świadczeń 18953 11945 4030 3405 

Kwota świadczeń w zł 52262 35383 12987 11571 

 

 

Wykres nr 16 - Liczba osób korzystających z pomocy w formie posiłku w latach 2018-2021 

 

 

 

Tab. nr 15 - Liczba osób pobierająca zasiłek celowy z programu w latach 2018-2021 

 Poszczególne lata 

2018 2019 2020 2021 

Zasiłek celowy z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

Liczba osób 110 115 126 116 



  30 

Liczba osób w rodzinach 229 204 232 186 

Kwota świadczeń w zł 60464 73999 89278 88209 

 

 

Wykres nr 17 - Kwota świadczeń wydatkowanych na zasiłki celowe z Programu "Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania" w latach 2018-2021  

 

 

 

Wykaz placówek oświatowych w których dofinansowane były wydawane posiłki dla dzieci i 

młodzieży w 2021 r. na terenie Gminy Tłuszcz:  

Szkoły podstawowe: 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu 

• Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu 

• Szkoła Podstawowa w Międzylesiu 

• Szkoła Podstawowa w Stryjkach 

• Szkoła Podstawowa w Kozłach 

• Szkoła Podstawowa w Jasienicy 

• Szkoła Podstawowa w Postoliskach 

 

Przedszkola i żłobki: 

  

• Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu 
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• Przedszkole Samorządowe w Jasienicy  

• Przedszkole Samorządowe w Kozłach  

• Przedszkole Samorządowe w Postoliskach 

• Żłobek Klub Malucha „Tęcza” 

• Prywatne Przedszkole „ZUCH” 

 

4.8. Sprawienie pogrzebu  
 

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie 

pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.  Sprawienie 

pogrzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, w 

stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby 

zobowiązane nie mają takich możliwości. Wydatki w 2021 roku wyniosły 4 000 zł 

 

Tab. nr 16 - Liczba pogrzebów i kwota wydatkowanych świadczeń na ten cel  w 2018-2021 r. 

  

 Poszczególne lata 

2018 2019 2020 2021 

Liczba osób 1 1 1 1 

Kwota świadczeń w zł 1800 4000 4000 4000 

 

4.9. Usługi opiekuńcze 

 

        Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z 

otoczeniem. Skierowane są m.in do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być 

przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

W 2021 r. usługi na terenie Gminy Tłuszcz świadczyła Spółdzielnia Socjalna „ Pożytek”.   Stawka 

za godzinę usługi w 2021 r. wynosiła 24,00 zł. Usługi opiekuńcze przyznawane są decyzją 

administracyjną zawierającą ilość godzin oraz odpłatność wydawaną na podstawie wywiadu 

środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny sporządza plan 
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pomocy określając w jej ramach rodzaje oraz ilość godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej 

z pomocy w formie usług opiekuńczych. 

Największa ilość osób korzystająca z pomocy w formie usług zamieszkuje na wsi.    

W 2021 roku na usługi opiekuńcze zostało przeznaczona kwota w wysokości  394778,00zł.  

Program Opieka 75+ - 104 208,00 w tym środki własne 52 104,00, dotacja – 52 104,00- 17 

uczestników programu 

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 – 379 612,50- środki 

pozabudżetowe z SFWON (usługi – 368 018,51, koszty obsługi 7 536,74, środki ochrony osobistej -

3 299,25, ubezpieczenie – 758,00)- 33 uczestników programu 

Wzrost ceny usług opiekuńczych w porównaniu do roku poprzedniego spowodowany jest wzrostem 

minimalnej stawki godzinowej, która od 1 stycznia 2021 r dla pracujących na umowach zlecenia oraz 

umowach o świadczenie usług wynosiła 18,30 złotych brutto. 

Tab. nr 17 - Liczba osób i wydatki na usługi opiekuńcze w latach 2018-2021  

 Poszczególne lata 

2018 2019 2020 2021 

Liczba osób (narastająco) 42 54 56 52 

Kwota świadczeń w zł 362932 472440 522355,30 394778 

 

Wspieraj Seniora -edycja 2021 

 

  Program „Wspieraj Seniora” był realizowany w Gminie Tłuszcz od 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.   

Zgodnie z założeniami programu Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący zadanie skierował 

możliwości wsparcia do seniorów którzy pozostając w domu zgłosili potrzebę wsparcia poprzez 

krajową infolinię i platformę CAS lub telefonicznie bezpośrednio do jednostki ze względu na 

utrzymujący się stan epidemii w kraju. 

Przystępując do realizacji programu OPS poinformował o nim w lokalnej prasie oraz na stronach 

internetowych , jak również rozkolportowano ulotki informujące o możliwościach wsparcia , ponadto 

informacja została przekazana do księży i sołtysów.  

Kierownik OPS wprowadził zarządzenie w którym powołał Zespół ds. realizacji programu , 

opracowano „ Zasady bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla seniorów” , „ Formularz 
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przyjęcia zgłoszenia” , „ Rejestr zgłoszeń”, sporządzono listę lokalnych wolontariuszy chętnych do 

współpracy, omówiono plan wsparcia. 

W ramach programu udostępniono również numer telefonu , zakupiony przez OPS na który seniorzy 

mogli zadzwonić o każdej porze.  

Liczba osób które skorzystały ze wsparcia w ramach programu na dzień 31.12.2021 wyniosła -  

66 osób w tym : poniżej 70 roku życia – 38 osoby , powyżej 70 r. ż- 28 osób . Podział ze względu 

na płeć  : 33 mężczyzn , 33 kobiet. 

Wsparcie polegało głównie na aspokojeniu podstawowych potrzeb związanych z codziennym 

funkcjonowaniem takich jak : zrobienie zakupów, pomoc w sprawach urzędowych , dostarczenie 

wody , dostarczanie gorących posiłków finansowanych przez seniora , zakup środków 

opatrunkowych , realizowanie recept .  

Realizacja programu przyczyniła się do wsparcia gminy w zakresie pomocy seniorom z terenu miasta 

i gminy Tłuszcz poprzez szeroki wachlarz wsparcia skierowanego do tak ważnej grupy mieszkańców 

jakimi są osoby w podeszłym wieku. Inicjatywa przyczyniła się do wzmocnienia ochrony osób 

najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. 

Wydatki w 2021 roku na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – edycja 2021 wyniosły 74 817,48 

( dodatki, premie, nagrody dla pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w realizację 

Programu oraz zakup środków ochrony osobistej, materiałów biurowych i zakup tonerów do 

drukarek) 

 

4.10. Domy pomocy społecznej 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: 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, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do 

domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania 

osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub 

jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.  

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej 

danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 

miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu 

zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany 

termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. Osoba wymagająca wzmożonej 
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opieki medycznej kierowana jest  do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno–

opiekuńczej po wydaniu skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.. 

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie 

wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją 

zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o 

tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – 

prokuratora. 

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na 

poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 

osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług 

świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom 

pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób w nim niezamieszkujących. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są 

przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla: 1) osób w podeszłym wieku; 2) osób 

przewlekle somatycznie chorych; 3) osób przewlekle psychicznie chorych; 4) dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie; 5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 6) 

osób niepełnosprawnych fizycznie. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję 

ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby 

w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy 

społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu 

prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej 

decyzję wydaje marszałek województwa. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy 

społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących 

oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.  
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W 2021 roku odpłatność za DPS wynosiła 659 085 zł, łącznie umieszczonych było 19 osób.  

Tab. nr 18 - Liczba osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowana kwota w 

latach 2018 -2021 

 Poszczególne lata 

2018 2019 2020 2021 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

Liczba osób 20 20 20 19 

Liczba świadczeń 214 202 209 205 

Kwota świadczeń w zł 568584 563964 622477,85 659085 

 

Lista domów pomocy społecznej, w których umieszczone są osoby z Gminy Tłuszcz: -     

 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce   

- Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku   

- Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie     

- Dom Pomocy Społecznej w Jabłonna Lacka   

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem   

- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku   

- Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu 

- Dom Pomocy Społecznej w Mieni 

- Dom Pomocy Społecznej w Legionowie 

- Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie 

 

  

4.11. Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  
 
Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek 

świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego 

świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.                                            

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, 

którym jest: 

• dzień złożenia wniosku, w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym, 
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• dzień udzielenia świadczenia, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty 

ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Sprawę załatwia się w postaci decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie potwierdzenia 

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia 

postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy                           

od dnia wszczęcia postępowania.  

W 2021 r. wydano 28 decyzji administracyjnych dot. świadczeń z opieki zdrowotnej w tym:  

- 24 decyzji przyznających, 

- 2 decyzje wygaszające,   

 - 2 decyzje odmawiające prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.  

Wydatki w 2021 roku dot. zwrotu kosztów za wydane decyzje zdrowotne wyniosły 3 936,52zł 

Tab. nr 19 - Liczba wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej w 

latach 2018-2021 

 Poszczególne lata 

2018 2019 2020 2021 

Liczba wydanych decyzji 31 23 19 28 

 

4.12. Piecza zastępcza- Asystent Rodziny 

 
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez 

rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, 

zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), 

rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, 

regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 

Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do 

przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego 

życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania 

bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu 

łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a 

także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 
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W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2021 roku OPS ponosił koszty za pobyt 20 dzieci w pieczy zastępczej. Łączny koszt wyniósł 

186 720,44 zł. 

 

Tab. nr 20 - Liczba osób i wydatki na pieczę zastępczą w latach 2017-2021 

 Poszczególne lata 

2017 2018 2019 2020 2021 

Piecza zastępcza 

Liczba osób (narastająco) 25 26 25 20 20 

Kwota świadczeń w zł 141732,92 226965,72 204719,55 195866,75 186720,44 
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Wykres nr 18 - Kwota wydatkowanych świadczeń z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej w latach 2018 -2021  

 

 

Wykres nr 19 - Liczba  dzieci przebywająca w pieczy zastępczej w latach 2018-2021 

 

 

Asystent rodziny –Instytucję asystenta rodziny powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i 

pieczy zastępczej. Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane do rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych. Zadaniem asystentów jest 

wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, 

którym grozi zabranie dzieci. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca 

0

50000

100000

150000

200000

250000

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021

226965,72
204719,55 195866,75 186720,44

0

5

10

15

20

25

30

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021

26
24

20 20

http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/


  39 

przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad 

środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz 

wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi 

rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być 

udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, 

motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z 

rodziną jest prowadzona w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. 

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest 

długofalowa, zależna od potrzeb rodziny. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu 

pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest 

uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15. 

 

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej: Zgodnie z w/w ustawą do zadań asystenta rodziny należy w 

szczególności: 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji 

z pracownikiem socjalnym,  

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 

zastępczej;  

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;   

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;  

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;   

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;   

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;   

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;   

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;   

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_wspieraniu_rodziny_i_systemie_pieczy_zastępczej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_wspieraniu_rodziny_i_systemie_pieczy_zastępczej
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10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;   

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;  

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin;  

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;  

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;   

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej 

oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;  

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;  

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;   

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny;   

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą  

 

Główne problemy rodzin z którymi pracował asystent w 2021 r.: 

- problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, brak prawidłowych relacji rodziców z dziećmi i 

wzorców wychowawczych, nieumiejętność radzenia sobie z niepoprawnym zachowaniem dziecka 

- samotne wychowywanie dziecka przez jednego z rodziców,  

- długotrwała absencja dzieci w szkole, 

- brak orientacji w uzyskaniu dokumentów, opinii, orzeczeń, diagnoz, 

- trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

- bezrobocie dorosłych członków rodziny,  

- choroba dorosłych członków rodziny, 

- nadużywanie alkoholu przez członków rodzin,  

- konflikty i brak porozumienia w rodzinach, zaburzona komunikacja wewnątrz rodziny,  

-  stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,  

- przebywanie dzieci rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w pieczy zastępczej 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w 2021 roku- 22 

Liczba dzieci objętych wsparciem asystenta  w 2021 roku- 45 
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Liczba osób (wszystkich członków rodziny) objętych wsparciem asystenta  w 2021 roku - 73 

W 2021 r. asystent rodziny zakończył współpracę z 4 rodzinami ze względu na osiągnięcie celów 

i ze względu na zmianę metod pracy. 

 

Wykres nr 20 - Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach  2018-2021  

 

 

 

Asystent rodziny bardzo ściśle współpracuje z pracownikami socjalnymi w związku z powyższym 

w ramach projektu „Skuteczne pomaganie” realizowanego w 2018-2019 r. r. opracowane zostały  

„Zasady współpracy pracowników socjalnych z asystentem rodziny”. 

 

 

5. Inne rodzaje pomocy i świadczeń  
 

5.1.Świadczenia rodzinne 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych jako zadanie zlecone z 

zakresu administracji rządowej realizuje m.in. świadczenia rodzinne. Są to zasiłki rodzinne oraz 

siedem różnych dodatków, przyznawanych na wniosek strony, w zależności od aktualnej sytuacji 

rodziny. W katalogu świadczeń rodzinnych są również:   

1. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka potocznie nazywane „becikowym”,   

2. świadczenia rodzicielskie  
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3. świadczenia opiekuńcze związane z niepełnosprawnością występującą w rodzinie:  

-zasiłki pielęgnacyjne 

- świadczenia pielęgnacyjne  

- specjalne zasiłki opiekuńcze.   

Świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 

dziecka, o które mogą ubiegać się osoby uprawnione, po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie 

z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.  

Zasiłek rodzinny: 

Zasiłek rodzinny przysługuje, 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, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.  

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2021r wynosi: 

• na dziecko do 5 lat – 95 zł miesięcznie,  

- na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat – 124 zł miesięcznie, 

- na dziecko powyżej 18 lat do 24 lat – 135 zł miesięcznie. 

W 2021  na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na 

ubezpieczenia społeczne  wydano kwotę 6.884.173zł.  Wypłacono 26755 świadczenia 

rodzinne wraz z dodatkami. W 2021 opłacono 300 składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje: 

- matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,  opiekunowi faktycznemu dziecka w 

wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany 

rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.  

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia 

więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w 

wysokości 1000 zł. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia 

przez dziecko pierwszego roku życia.  

Łączna kwota wypłaconych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 

dziecka w 2021 roku wynosiła 39.911 zł. 
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5.2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000zł przysługuje matce lub 

ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 922,00 zł.  Świadczenie przysługuje jeżeli matka 

dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do 

wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć 

zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 

tygodnia ciąży do dnia porodu. Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tyt. jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w 2021 r wynosi 112.000zł,  tj. 112 świadczeń. 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego przez okres: 24 

miesięcy, 36 miesięcy, jeżeli podczas jednego porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko,  72 

miesięcy przy dziecku legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku 

równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów 

prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. Wysokość dodatku wynosi 400,00 zł miesięcznie. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń  w 2021 roku wynosiła  195.132 zł (498 świadczeń) 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje: 

samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz 

dziecka, ponieważ:  

•drugi rodzic nie żyje;  

•ojciec dziecka jest nieznany;  

• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; 

osobie uczącej się, gdy: 

• oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją; 

• ojciec jest nieznany.  

Wysokość dodatku wynosi:  

• 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci, 
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• 273,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o znacznym stopniu niepełnosprawności), nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2021 roku wyniosła 74.874zł (378 świadczeń). 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeśli 

w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci. Wysokość dodatku wynosi 95,00 zł 

miesięcznie na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego.  

W 2021r wypłacono 1916 świadczeń na łączną kwotę 182.020.zł 

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej 

się do ukończenia 16 lat – przy orzeczeniu o niepełnosprawności, od 16 do 24 lat – przy 

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokość dodatku w 2021 wynosiła: 

90,00 zł na dziecko do 5 roku życia, 

110,00 zł na dziecko od 5 roku życia do 24 lat. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2021 roku wynosi   97.070zł (913 świadczeń). 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, 

opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne 

związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko 

rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”). 

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto 

rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy 

pozostawia bez rozpoznania.  Świadczenie jest jednorazowe.  

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2021 roku wynosiła 66400zł (664 świadczeń). 

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej 

się:  

• w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponad gimnazjalna 

lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 
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szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego. 

Wysokość dodatku wynosi 113zł miesięcznie; 

• w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła 

ponad gimnazjalna, a także artystyczna. Wysokość dodatku wynosi 69,00 zł miesięcznie. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2021 roku wynosiła 88.490zł  (1278 świadczeń). 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

przysługuje:1) matce albo ojcu,  2) opiekunowi faktycznemu dziecka,    3) osobie będącej rodziną 

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

systemie pieczy zastępczej,   4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 

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

znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności.   Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby 

wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w 

szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.  

W 2021 r. kwota świadczenia wynosiła 1971zł miesięcznie. Łączna kwota wypłaconych świadczeń 

w 2021 roku wyniosła 2.659.205 zł (1361 świadczeń). 

 

5.3. Zasiłek dla opiekuna 

Zasiłek dla opiekunów przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło 

z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 1548 oraz z 2013 

roku pozycja 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. 

Zasiłek przysługuje opiekunowi dorosłej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w stałej 

wysokości 620zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. Prawo do zasiłku dla 

opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Prawo do ZDO weryfikuje się 

przeprowadzając rodzinny wywiad środowiskowy co pół roku. 
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W 2021 wypłacono 35 zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 21.700zł. 

5.4. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, 

jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub  rezygnują z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej  w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  Specjalny zasiłek 

opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 

wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 

wynoszącego 764zł (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z 

uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w 2019 w 

kwocie 620zł miesięcznie. 

W 2021r wypłacono 78 świadczeń z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 

47.580zł. 

5.5.Świadczenie rodzicielskie 

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu 

dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu 

rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 

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

szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;  rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

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

przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 

ukończenia 10. roku życia; osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka 

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

odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

1)  52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia 

jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 2)  65 tygodni - w przypadku dwojga dzieci  3) 
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67 tygodni - w przypadku  trojga dzieci; 4) 69 tygodni - w przypadku czworga dzieci; 5) 71 tygodni 

- w przypadku pięciorga i więcej dzieci . 

W 2021r Dział Świadczeń Rodzinnych w OPS w Tłuszczu wypłacił łącznie 406 świadczeń 

rodzicielskich na kwotę 365.579zł 

 5.6. Świadczenie wychowawcze - 500+ 

OPS w Tłuszczu w 2021 roku realizował również jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.   Program 

Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy korzystają rodzice oraz 

opiekunowie dzieci do 18-tego roku życia. W 2021r świadczenie wychowawcze przysługiwało na 

każde dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.   

Dział Świadczeń Rodzinnych w OPS Tłuszcz w roku 2021 do 31 stycznia 2021 przyjął 2886 

wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych dla rodzin mieszkających w gminie 

Tłuszcz.  Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2021 r. wyniosły 25 420 511,00 

zł.   Wypłacono łącznie 51 026 świadczeń wychowawczych. 

 

 5.7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego    

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z 

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 

jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.  Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują 

na okres świadczeniowy 2021/2022, jeżeli dochód rodziny z 2020r w przeliczeniu na osobę w 

rodzinie nie przekraczał kwoty 900zł.   Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba 

uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.  Bezskuteczność egzekucji w 

rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie 

wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.     Za 

bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 

alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 
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braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez 

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

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

niepełnosprawności – bezterminowo. 

Zgodnie z art. 5  ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  jako 

organ właściwy dłużnika OPS w Tłuszczu prowadzi postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych mieszkających na terenie naszej gminy (m.in. przeprowadzane są wywiady 

alimentacyjne, odbierane oświadczenia majątkowe, przekazywanie informacji mających wpływ na 

skuteczność prowadzonej egzekucji do komornika sądowego oraz organu właściwego 

wierzyciela.)W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia 

wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy podjęcia pracy, 

odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy 

w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika 

wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań 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. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ 

właściwy dłużnika po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik 

alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami 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 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w 

wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, 

łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zwroty te w pierwszej kolejności zaliczane są na 

pomniejszenie odsetek ustawowych za opóźnienie, a następnie w 40% stanowią dochody własne 

organu właściwego wierzyciela oraz w 60% zwracane są do budżetu państwa.  

W 2021 z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych przekazano na dochody budżetu 
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państwa kwotę 191.921,96zł, z tego 103.893,70 zł na odsetki ustawowe za opóźnienie. Na 

dochody własne gminy Tłuszcz odzyskano kwotę 58.685,49zł.                                       . 

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy 

wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o 

zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których 

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.  

OPS w Tłuszczu przekazuje informacje dotyczące zadłużenie ok. 122 dłużników alimentacyjnych do 

wszystkich pięciu biur informacji gospodarczej: Krajowego Rejestru Długów, BIG Infomonitor S.A, 

KBIG, ERIF i KIDT. 

W związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2021 roku 

wypłacono 1.065 świadczenia na łączną kwotę 483 041,74 zł. 

 

Tab. nr 21 - Liczba świadczeń i kwota wypłaconych zasiłków oraz dodatków do świadczeń w latach 

2018-2021 

  2018 2019 2020 2021 

Lp Rodzaj 

świadczenia 

Kwota Liczba 

świadczeń 

Kwota Liczba 

świadczeń 

Kwota Liczba 

świadczeń 

Kwota Liczba 

świadczeń 

1 Zasiłki rodzinne 2238074 19843 2058909 18233 1692541 14971 1397381 12374 

2 Dodatki do 

zasiłków 

rodzinnych 

1121875 9366 1092627 8965 945410 7902 783773 6757 

3 Świadczenia 

opiekuńcze 

2337697 5447 2683767 5570 3366208 5953 3708490 6082 

4 Jednorazowa 

zapomoga z tyt. 

urodzenia dziecka 

200000 200 172000 172 147000 147 112000 112 

5 Składki na 

ubezpieczenia 

emerytalno-

rentowe 

310094 847 350599 914 428657 965 498349 1024 

6 Składki na 

ubezpieczenia 

zdrowotne 

35103 284 37254 289 46521 311 48469 300 
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7 Fundusz 

alimentacyjny 

450430 1093 456010 1094 457677 1073 483042 1065 

8 Świadczenie 

wychowawcze 

(500+) 

15595609 31262 20453638 40991 25436074 51011 25420511  51026 

8 Świadczenie 

„Dobry start” 

860400 2868 870300 2901 849300 2831 0 0 

 

 

5.8. „Za życiem” 

 

 OPS w Tłuszczu realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za 

życiem". Przepis szeroko określa możliwości pomocy rodzinie posiadającej ciężko chore dziecko.  

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 

w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii) o ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu przyznaje się  jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego 

świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po 

terminie pozostawia się bez rozpoznania. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta 

pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  

W 2021r Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszcz przyznał i wypłacił 3 świadczenia po 4 tys. zł. 

 

Poza jednorazowym świadczeniem jakie wypłacane jest na podstawie ustawy, rodzina może 

otrzymać inne wsparcie m.in.: 

1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w 

ciąży, 

2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej, 

3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i 

połogu, ze szczególnym 



  51 

uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych 

– na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Wsparcie obejmuje także zapewnienie: 

1) dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę; 

2) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia 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; 

odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem 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; 

4) dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

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; 

5) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego; 

6) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

  

5.9. Czyste powietrze – zaświadczenia  

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać 

zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego. Wzór żądania o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia o 

wysokości przeciętnego dochodu niezbędny do dofinansowania z w/w funduszu został określony w 

Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania 

wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.  
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W 2021 Dział Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu przyjął 79 

wniosków o wydanie zaświadczenia o dochodach dla mieszkańców gminy zainteresowanych 

programem „Czyste powietrze”.  

 

5.10 Dodatki mieszkaniowe 

 

 Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym 

na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem 

lokalu mieszkalnego. Dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej.  

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.   

Dodatek  jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu 

złożenia wniosku.  

W związku z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych w 2021 roku wydano 71 decyzji.  

 

Wypłacono dodatki na łączną kwotę 65 945,95 zł, z czego do: 

• Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tłuszczu- 19 530,83 zł 

• Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Tłuszczu- 41 871,70  zł  

• PKP S.A. Centrala Departament Finansów i Rachunkowości- 3 364,78 zł  

• Pozostałe wypłaty- 1 178,64 zł .  

  

5.11.   Dodatki energetyczne  

Dodatek energetyczny jest rządowym pomysłem na pomoc dla najuboższych najemców, 

pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczaniem opłat za energię. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne prawo do dodatku energetycznego przysługuje 

tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy 

lub która spełnia warunki do jego otrzymania oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne - odbiorca 

musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej. Osoba 

ubiegająca się o dodatek musi przedstawić następujące dokumenty: wypełniony wniosek o 

przyznanie dodatku energetycznego; umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 
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5. 12.  Karta Dużej Rodziny 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej rodziny Karta Dużej Rodziny przysługuje 

rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, 

każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia 

lub do 25 roku życia kontynuujące naukę. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania 

orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej 

posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 

transportowej na terenie całego kraju.  

W OPS Tłuszcz w 2021 r. wydano 230 Kart w Formie Tradycyjnej, 160 Kart w Formie Elektronicznej. 

 Łączna kwota przeznaczona na obsługę Karty Dużej Rodziny w 2021 r. to 1 009,10 zł.  

 

5.13. Powiatowa Karta TAKrodzina.pl 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program TAKrodzina.pl. Środki finansowe w 

wysokości 50% (dotacja) na realizację programu przekazało Starostwo Powiatowe z Wołomina, zaś 

pozostałe 50% (środki własne) były wkładem gminy. 

 Ogółem na realizację programu wydatkowano 22 988,63 zł z czego: 

• 11 494,32 zł- środki własne 

• 11 494,31 zł- dotacja 

Karta TAKrodzina.pl daje możliwość z korzystania z :  

- dofinansowania w wysokości 50 % wartości zwrotu kosztów ceny zakupu imiennego okresowego 

biletu w 2021 roku skorzystało łącznie 23 osoby na łączną kwotę 4 422,64 zł,  

- dofinansowania w wysokości 100 % wartości zniżki w opłacie za niektóre zajęcia prowadzone w 

ramach sekcji i kół w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu w 2021 r skorzystało łącznie 

38 dzieci na łączną kwotę 18 565,99 zł.  

 

 

 

6. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Ostrówku 

 

Samochód wykorzystywany jest do dowozu dzieci do szkół specjalnych, które znajdują się poza  

naszą gminą. W 2021 r dowożonych było 13 dzieci do Ośrodka Wychowawczego Dzieci 

Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrówku – 2 kursy. 
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Dodatkowo samochód wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych do ośrodków 

rehabilitacyjnych, do szpitali i przychodni specjalistycznych poza terenem naszej gminy. Samochód 

wykorzystywany jest również przez pracowników socjalnych, którzy przeprowadzają w miejscu 

zamieszkania wywiady środowiskowe i monitorują sytuację rodzin. Często miejsca zamieszkania 

podopiecznych są zbyt odległe, aby dostać się w inny sposób.   

Koszt utrzymania samochodu w 2021 r. wyniósł –    165 958,12 zł 

Wynagrodzenie kierowcy + pochodne pracodawcy – 70 893,22 zł 

Opiekun dzieci-  13 053,97zł 

Olej napędowy, mycie samochodu, niezbędne akcesoria, naprawy – 34 187,70zł 

Ubezpieczenie -  2 588 zł 

Leasing  i opłata administracyjna – 1 875,58 

Opłaty za rejestrację pojazdu – 180,50 

Wykup samochodu – 43 179,15 

 

 

7. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

 

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2021 poz. 1249).

 Głównym celem ZI jest podnoszenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych poprzez: 

• zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym, 

• wspólną diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji, 

• zintegrowane wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje, 

• poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów. 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje zadania, poprzez: 

• diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie gminy Tłuszcz, 

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym, 
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• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

• tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach. 

 W roku 2021 wszczęto 44 procedury „Niebieskiej Karty”, w tym rozpoczętych 

sporządzeniem Niebieskiej Karty druk A przez przedstawicieli: 

• Policja- 38 

• Ośrodek Pomocy Społecznej- 4 

• Oświata- 2 

• Ochrona Zdrowia- 0 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 0 

 Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w 

sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w 

rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia 

godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.  Zespół Interdyscyplinarny na rzecz 

pomocy konkretnej rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji Niebieska 

Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów 

współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli 

w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - 

wychowawca przedszkolny, a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi 

przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator 

sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno 

z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad 

zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem. 

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące 

osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W 

związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej 

sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od 

instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. 

 

W 2021 roku:    

− grupy robocze miały 119 posiedzeń 

− sporządzono 38 niebieskich kart Druk C  
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− sporządzono 33 niebieskich kart Druk D  

−  liczba powołanych grup roboczych - 44  

−  kontynuowano 11 procedur z poprzednich okresów 

− zakończono 43 procedury Niebieskiej Karty w tym 18 z powodu ustania przemocy oraz 25 z 

powodu stwierdzenia braku zasadności podejmowania działań (brak przemocy, konflikt 

małżeński, rodzinny). 

 

Tab. nr 22 - Liczba wszystkich procedur Niebieska Karta A w latach 2017-2021 

 

Poszczególne lata 2018 2019 2020 

 

2021 

 

Liczba Niebieskich Karta A 42 53 34 44 

 

 

8. Klub Integracji Społecznej 

     Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu został utworzony na podstawie zarządzenia Kierownika 

OPS- Katarzyny Rostek z dnia 01.06.2011 r , jest wpisany do Rejestru klubów integracji społecznej 

województwa mazowieckiego pod numerem 6. Klub funkcjonuje w strukturze  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu. 15 czerwca 2018 roku KIS został wyróżniony Mazowiecka Marką Ekonomii 

Społecznej jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie. 

      Głównym zadaniem KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych 

na terenie gminy Tłuszcz oraz korzystających z pomocy społecznej, poprzez działania mające na celu 

podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprawę sytuacji życiowej uczestników oraz ich rodzin. 

Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie 

narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale 

bezrobotne. 

        Klub Integracji Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie Filia w 

Tłuszczu w 2021 roku realizował Program Aktywizacja i Integracja -działania w zakresie aktywizacji 

zawodowej i integracji społecznej zgodnie z art.62a Ustawy z dn.20.04.2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

       W 2021 roku były realizowane trzy 2-miesięczne edycje programu PAI w okresie od 

22.03.2021 do 31.10.2021 r. w których udział wzięło 5 uczestników długotrwale bezrobotnych, 
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zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Tłuszczu, korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. Ze względu na pandemię COVID-19 realizacja programu 

przebiegała w sposób utrudniony. W związku z realizacją Programu (PAI) w budżecie OPS 

zaplanowano środki finansowe na zatrudnienie doradcy zawodowego i psychologa w ramach umowy 

zlecenia.  

Cele programu były realizowane poprzez dwa bloki: 

-Blok aktywizacji zawodowej realizowany przez PUP Wołomin na podstawie umowy podpisanej z 

Gminą Tłuszcz.  

* 40 godzin w miesiącu prac społecznie użytecznych dla każdego bezrobotnego. 

Zakres prac: sprzątanie miasta i gminy, utrzymywanie terenów zielonych, prace remontowe i 

pomocnicze 

- Blok integracji społecznej –realizowany przez OPS równolegle z blokiem aktywizacji zawodowej 

w wymiarze 40 godzin w miesiącu dla każdego bezrobotnego.  

W ramach tego bloku odbywały takie działania jak:  

1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe. 

2. Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe. 

3. Praca socjalna - spotkania z pracownikiem socjalnym. 

   Specjaliści pracując z uczestnikami wpływali na ich sferę motywacyjną, podnosili ich samoocenę, 

pomagali określić i nazwać swoje potrzeby, zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe. 

Pracownik socjalny, motywował i zachęcał zarówno do uczestnictwa w zaoferowanych formach 

wsparcia, jak również do zmiany postaw życiowych.  

Budżet KIS : 

Plan na 2021 rok – 43 794,40 

Wydatki za 2021 rok 43 708,21 

Prace społecznie użyteczne – 3 680,40 

Um. zlecenie doradca zawodowy – 7 033,20 

Zakup materiałów biurowych i tonerów – 1 000,00 

Wyżywienie uczestników – 1360,00 

Usługi telekomunikacyjne – 719,76 

Czynsz za lokal + energia – 23 914,85 

Usługa psychologa – 6 000,00 



  58 

  Poza działalnością związaną z aktywizacją społeczną i zawodową KIS jest miejscem spotkań 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych, posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego, pełni rolę punktu informacyjnego dla mieszkańców. 

Zadania Klubu w 2021 roku to przede wszystkim: 

1. reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych 

2. prowadzenie poradnictwa psychologicznego i zawodowego, 

3. organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,  

4. prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej  

5. integracja działań lokalnej społeczności 

6. opracowywanie i realizacja programów pomocowych  

7. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu 

reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Klubu 

 

9. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu „ Senior +” 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu powstał 16 listopada 2010 roku. Funkcjonuje w 

strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Klubie Integracji Społecznej. Od początku swojej 

działalności skupia blisko 100 studentów. Zapewnia wsparcie i pomoc osobom w wieku 50+, które 

wymagają rozwijania swoich pasji i zainteresowań, pełni rolę profilaktyczną, prozdrowotną oraz 

edukacyjną. Łączy pokolenia, pozwala na wymianę wiedzy, porad, pomocy w tym samopomocy i 

podstaw wolontariatu na naszym terenie. Średnia wieku w tłuszczańskim UTW to 68 lat. Najmłodszy 

student jest w wieku 50 lat, najstarszy 74.  

 Działaniami UTW koordynuje  organizator społeczności lokalnych. UTW posiada Radę 

Programową która składa się z 10 osób. W skład wchodzą: Kierownik OPS, Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Tłuszczu, Dyrektor CKSiR w Tłuszczu, koordynator UTW, 5 studentek. 

W strukturze OPS działa również od 2020 r. Klub „ Senior+”, którego działlanośc jest skierowana do 

15 seniorów w wieku 60+. 

 W 2021 roku  w UTW i Klubie „ Senior +” prowadzone były: 

- warsztaty manualne ( decoupage, papierowiklina, filcowanie, itp., haftowanie, robienie na drutach 

itp.), 

- zajęcia informatyczne, 

- zajęcia integracyjne, 

- zajęcia taneczne 
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- gimnastyka 

- zajęcia grupy samopomocowej, pomoc socjalną w zależności od potrzeb, 

W 2021 r. w związku z pandemią COVID -19 w UTW i Klubie Senior + zajęcia realizowane były 

zarówno w formie stacjonarnej jak i przy wykorzystaniu alternatywnych form wsparcia. Wynikało to 

z obawy uczestników  przed zakażeniem COVID – 19. 

 W 2021 r. realizowane były zajęcia stacjonarne tj. gimnastyka, zajęcia taneczne ( organizowane w 

sezonie letnim na świeżym powietrzu) , zajęcia informatyczne oraz do października 2021 r. 

rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

alternatywne formy zdalnego wsparcia  tj. nagrane wykłady udostępniane drogą elektroniczną a także 

zajęcia integracyjne i ruchowe  na świeżym powietrzu – Marsze Nordic Walking. Od października 

2021 r. wznowiono stacjonarne wykłady oraz zajęcia manualne dla seniorów (  decoupage, 

papierowiklina, filcowanie, itp., haftowanie, robienie na drutach itp.) a także spotkania grupy 

samopomocowej, zajęcia taneczne i gimnastykę. 

Podczas wszystkich zajęć stacjonarnych uczestnikom zajęć i prowadzącym zajęcia zapewniono  

środki ochrony indywidualnej tj. maseczki,  dozownik z preparatem do dezynfekcji rąk oraz 

instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk. Zajęcia prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego 

przy ograniczonej liczbie osób. 

 

Dla seniorów UTW w Tłuszczu w 2021 r. realizowany był przez uczelnię wyższą Collegium Civitas 

z Warszawy w partnerstwie ze stowarzyszeniem AB OVO projekt „Senior na Uniwersytecie” 

realizowany od 31.01.2019 do 31.06.2021r. 

Projekt skierowany polegał na stymulowaniu współpracy między środowiskiem seniorów, 

reprezentowanym przez słuchaczy UTW, a lokalnymi mediami jako dwóch istotnych aktorów 

społecznych o niewykorzystanym potencjale obywatelskim. Ich aktywizacja i włączenie do 

głównego nurtu działalności społecznej oparte było na realizacji innowacyjnych programów 

kształcenia opartych na obustronnej wymianie wiedzy i doświadczeń, jak również realizacji 

wspólnych przedsięwzięć. Projekt miał za zadanie m. in. rozwijanie tolerancji, integracji, dialogu 

kultur i społeczności, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. 17 seniorów z UTW w Tłuszczu 

skorzystało z 9 wykładów i warsztatów prowadzonych przez profesorów i naukowców. Pandemia 

utrudniła realizację projektu w terminie. Część zajęć została zamieniona na wersję zdalną. 

 

W 2021 r. dla studentów UTW realizowany był również przez Collegium Civitas z Warszawy projekt 

„ Akademia dobrego życia”- model podnoszenia podstawowych umiejętności cyfrowych i 

kompetencji społecznych Seniorek i Seniorów 60+ .Celem głównym projektu  było podniesienie 
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wśród uczestników tj. grupy 50 seniorów w wieku 60+, umiejętności podstawowych dotyczących 

umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych a tym samym zwiększenia komfortu życia i 

samodzielnego radzenia w życiu codziennym, odzyskania poczucia kontroli nad własnym życiem. 

W ramach projektu seniorzy uczestniczyli w zajęciach komputerowych, zajęciach z dietetykami a 

także w wyjazdowych zajęciach kulinarnych .  

 

10. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3- żłobki 
 

 W 2021 r. na terenie Gminy Tłuszcz funkcjonowały 3 żłobki oraz 1 klub dziecięcy:   

• Niepubliczny Żłobek Językowo- Artystyczny „Galileo” ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz, 

•  Żłobek „Klub Malucha” ul. Bobrowa 49, 05-240 Tłuszcz, 

•  Klub Dziecięcy „Mali Odkrywcy” ul. Szymona 10, 05-240 Postoliska, 

• Żłobek „ZUCH” ul. Adama Mickiewicza 16, 05-240 Tłuszcz (wpisany do Rejestru Żłobków 

od dnia 25.08.2022 r.) 

 W 2021 r. w w/w żłobkach przeprowadzona została kontrola.  

 Celem kontroli było sprawdzenie czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki 

wychowania i opieki nad dziećmi oraz jakość świadczonej opieki, czy żłobki i klub dziecięcy stosują 

się do wytycznych epidemiologicznych w związku z trwającym w dalszym ciągu stanem Covid-19. 

 W trakcie kontroli sprawdzono, czy stosowano się do wymogów sanitarno-higienicznych, 

które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania żłobka, a także czy prowadzona jest wymagana 

dokumentacja dotycząca kwalifikacji i wykształcenia kadry zatrudnionej w żłobku, umowy z firmą 

cateringową, opinię sanitarną.  

 Kontrole w żłobkach i klubie dziecięcym przeprowadzane są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 i uchwałą nr XIX.202.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu                                   

z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi    

oraz dziennymi opiekunami.  

 Wnioski wynikające z kontroli: w wyniku przeprowadzonej kontroli, analizy nadesłanej 

dokumentacji stwierdzono, że żłobki prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami,                                   

nie wykazano żadnych nieprawidłowości i zastrzeżeń. 

 Zgodnie z uchwałą Nr II.24.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie zmiany                                           

uchwały Nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości 

i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

Gminy Tłuszcz wysokości dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku, o którym mowa 

w § 1, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 ustawy – wynosi 400 zł miesięcznie. 
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 W 2021 r. łączna kwota otrzymanej dotacji celowej w żłobkach i klubach dziecięcych 

funkcjonujących na terenie Gminy Tłuszcz wyniosła 307 600 zł.  

 

 

11. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 
 

 W związku z realizacją   ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, która nałożyła na gminę obowiązek objęcia szczególną pomocą rodziny 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo– wychowawczych Gmina Tłuszcz  

realizuje  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. 

Celem programu jest zapewnienie rodzinom wsparcia i pomocy, które przywrócą jej prawidłowe 

funkcjonowanie. Założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej, już na etapie, gdy problemy  

zaczynają się oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę. 

W zapobieganiu powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania już 

istniejących problemów  szczególne znaczenie ma  systematyczne monitorowanie rodzin 

zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin,  nauczycieli, pedagogów 

i psychologów  szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się z rodziną, w tym 

lekarzy i pielęgniarek świadczących usługi medyczne mieszkańcom, psychologów, pedagogów 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych specjalności, oraz zapewnienie specjalistycznego 

wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i prawnego na rzecz rodzin zagrożonych kryzysem. 

Wskaźnikami realizacji programu jest liczba i forma udzielonej pomocy, liczba osób korzystających 

z udzielonego poradnictwa specjalistycznego i liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta 

rodziny. Poradnictwo specjalistyczne oraz wsparcie dla rodziny z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi realizowane są w placówkach wsparcia dziennego działających na terenie Gminy 

Tłuszcz (Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie, Świetlica Środowiskowa w Stryjkach i Jasienicy) 

 

Tab. 23. Liczba dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego: 

 Punkt Pomocy 

Dziecku i 

Rodzinie w 

Tłuszczu 

Świetlica Opiekuńczo-

Wychowawcza w 

Stryjkach 

 Świetlica 

Środowiskowa w 

Jasienicy 

2018 119 dzieci 45 79 

2019 138 48 73 

2020 134 44 55 
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2021 94 38 60 

 

Placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach działają w ramach struktur 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

Trzy placówki działające na terenie gminy Tłuszcz są ważną formą pomocy w opiece i 

wychowaniu dzieci, skierowaną w szczególności do rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskim statucie 

społecznym oraz pozostałych mieszkańców i bywalców zajęć  placówki. W każdej placówce pracuje 

wychowawca, którego zadaniem jest zapewnienie dzieciom między innymi pomocy w nauce, 

rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i pasji podopiecznych. W naszych placówkach realizujemy 

wolontariat rówieśniczy (młodzież wykonuje zadania na rzecz dzieci) oraz wolontariat 

przeprowadzany przez osoby dorosłe najczęściej rodzice lub seniorzy. Placówki współpracują w 

lokalnymi stowarzyszeniami – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych 

„Nadzieja„ z Tłuszcza i Stowarzyszanie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO 

z Tłuszcza.  

 W celu zapewnienia dzieciom i ich rodzicom dostępności do oferty, placówki funkcjonują w 

trzech miejscowościach. Pierwsza placówka mieści się w budynku w centrum miasta Tłuszcz przy 

ul. Kościuszki 7, natomiast dwie pozostałe na wsi, świetlica w Jasienicy w budynku Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Szkolnej 8 i świetlica w Stryjkach w budynku Szkoły 

Podstawowej m. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach 2. 

 

Oferta Placówek Wsparcia Dziennego z Tłuszcz, Jasienicy i Stryjek skierowana jest do : 

- wszystkich mieszkańców gminy Tłuszcz, w tym szczególności  dzieci i młodzieży od 5 r.ż. do 15 

r.ż. , 

-  rodzin z dziećmi borykających się z różnymi trudnościami życiowymi, a w szczególności z 

problemami opiekuńczo - wychowawczymi, 

- rodzin z dziećmi, w które potrzebują wsparcia i opieki w zakresie wychowawczo-dydaktycznym, 

- rodzin z dziećmi o niskim statusie społecznym, 

-  rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

- dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, 

- dzieci i młodzieży chcącej rozwijać pasje i uzdolnienia, 
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- dzieci i młodzieży chcącej pełnić funkcję wolontariusza. 

Celem  Placówek Wsparcia Dziennego z Tłuszcz, Jasienicy i Stryjek jest : 

- wieloprofilowe wsparcie dziecka i rodziny w środowisku lokalnym, 

- zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży  będących w kryzysach 

domowych, rówieśniczych i szkolnych, 

- zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie ze szczególnym uwzględnieniem 

stosowania przemocy i używania substancji psychoaktywnych, 

- promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, 

- tworzenie sytuacji i warunków sprzyjających w kształtowaniu postaw i wartości niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, 

- współpraca z rodziną, z innymi instytucjami,  

- wyrównywanie szans edukacyjnych, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, 

- społeczna aktywizacja dzieci i młodzieży, 

- rozwijanie zainteresowań i pasji, 

- wieloprofilowe wsparcie dziecka i rodziny w ich środowisku lokalnym, 

- integrowanie rodzin, 

- udzielanie poradnictwa. 

Wszystkie zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach były 

realizowane zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami sanitarnymi dotyczącymi działalności 

placówek wsparcia dziennego. Placówki zostały wyposażone w dozowniki do dezynfekcji rąk, płyny 

do dezynfekcji, termometry, rękawiczki, maseczki jednorazowe, a placówka w Tłuszczu posiada 

oczyszczacz powietrza z filtrem Hepa. Dzieci i rodzice przebywający w placówkach  zostali 

poinformowani i poinstruowani o warunkach i sposobach dezynfekcji. Wychowawcy placówek 

systematycznie zamieszczali na tablicach informacje o sposobach minimalizujących zagrożenie 

COVID-19 i przeprowadzali z dziećmi i rodzicami rozmowy na ten temat. 

 

Placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach pracują w oparciu o plan 

roczny placówki. Roczny plan pracy placówek związany jest z kalendarzem i uwzględnia 

najważniejsze święta kościelne, patriotyczne, edukacyjne, święta nietypowe, pory roku. Plan pracy 

uwzględnia  potrzeby dzieci  poprzez zajęcia wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne i działania  

profilaktyczne związane z uzależnieniami np. uzależnienie od Internetu, gier,  pogadanki na temat 
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radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak rozwiązywać 

konflikty, jak radzić sobie ze złością, jak wyrażać swoje emocje. Z uwagi na utrzymujący się w kraju 

stan pandemii Covid-19 niektóre formy zajęć w placówkach musiały ulec zmianie lub zostały 

odwołane. Wobec takich sytuacji wychowawcy szybko korygowali zmiany i wprowadzali zamienne 

formy pracy z dziećmi. 

 

W 2021 roku Placówka Wsparcia Dziennego - Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu 

realizowała cykliczne zajęcia według ustalonego planu tygodniowego. W zajęciach uczestniczyły 

dzieci zapisane do trzech placówek z Tłuszcza, Jasienicy i Stryjek. Wszystkie zajęcia były 

realizowane w budynku placówki w Tłuszczu, ponieważ lokal posiada m.in. pomieszczenia 

przeznaczone do zajęć i odpowiednią salkę gimnastyczną wraz z wyposażeniem – materace, piłki 

xxl, masażery itp. wykorzystywane  w zajęciach z terapii neurorozwoju. Plan ulegał zmianie lub 

zawieszeniu z powodu pandemii Covid-19. 

Plan zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego 

– Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu 

Poniedziałek 

14.00 -18.00 g. 

Zajęcia z terapii neurorozwoju 

mgr Jarosław Pleta 

Celem zajęć jest usprawnienie procesów sensoryczno-motorycznych u dzieci, 

bowiem brak dojrzałości w odbiorze bodźców dotykowych, wzrokowych, 

słuchowych, w procesach równowagi i w schematach rozwoju motorycznego 

może skutkować trudnościami funkcjonalnymi. Prawidłowy rozwój w tym 

zakresie jest potrzebny do wykonywania takich czynności jak: rysowanie, 

pisanie, mówienie, liczenie. Zajęcia prowadzone są przy aktywnym udziale 

rodziców. 

 

Poniedziałek 

16.30-17.30 

„Angielski na wesoło” 

Wolontariat p. Ewa Golec 

Zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom w wieku wczesnoszkolnym języka 

angielskiego poprzez gry i zabawy integracyjne. 

Wtorek (drugi  wtorek 

miesiąca) 

15.00 – 16.00 g. 

Grupa Samopomocowa dla rodziców 

mgr Agnieszka Roguska 

Celem funkcjonowania takiej grupy jest dostarczenie emocjonalnego wsparcia 

i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami. Grupa 

wsparcia dostarcza atmosfery akceptacji, co zachęca uczestników do dzielenia 

się swoimi smutkami, obawami, frustracjami, ale także radościami i 

sukcesami, aby znaleźć wspólnie bardziej efektywne sposoby radzenia z 

trudnościami jakie niesie życie. 

 

Środa 

14.00 – 18.00 g. 

Zajęcia z terapii neurorozwoju 

mgr Jarosław Pleta 

Czwartek 

14.00 – 16.00 g. 

Warsztaty szycia 

mgr Anna Kujawa 

Celem warsztatów jest  rozwijanie umiejętności manualnych, wzbudzanie 

wrażliwości artystycznej u dzieci i aktywne spędzenie czasu wolnego. 
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Piątek 

14.00 – 16.00 g. 

Seans filmowy w PPDZiR 

Wspólne oglądanie filmów to świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu. To 

idealny sposób na relaks po męczącym tygodniu w szkole. Warto zauważyć, 

że  wspólnemu oglądaniu filmów  towarzyszą emocje – wywołując śmiech, 

radość, złość u dzieci. 

 

Środa 

15.00 – 18.00 g. 

 

 

Piątek 

15.00 – 18.00 g. 

 

 

Nauka gry na gitarze 

Rafał Dzikowski 

Nauka gry na gitarze poprawia inteligencję muzyczną, przez co osoby grające 

na tym instrumencie mają lepsze poczucie rytmu i łatwiej rozpoznają melodie. 

Inne zalety grania na gitarze to: poprawa koordynacji manualnej, 

uwrażliwienie na piękno i dobro, łatwiejsze wyrażanie swoich emocji. 

Poprawa wyników w nauce języków. 

 

Wtorek 

14.00 – 17.40 g. 

 

Zajęcia logopedyczne 

Mgr Iwona Schuhmacher-Koziatek 

Główną zaletą ćwiczeń z logopedą jest oczywiście poprawa mowy. Poprzez 

zabawę wprawiają w ruch żuchwę i aparat gębowy. Dzięki tak wczesnym 

ćwiczeniom, można z łatwością wyćwiczyć język i pozbyć się wad wymowy, 

czy seplenienia. 

 

Wtorek 

12.00 – 18.00 g. 

Środa 

12.00 – 18.00 g. 

Asystent rodziny 

Sylwia Kurek 

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko 

wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez 

niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie 

sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne 

problemy. 

 

 

 

W ramach pracy Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach w Roku 2021 

przeprowadzane były zadania i zajęcia: 

• przede wszystkim pomoc w odrabianiu lekcji,  

• organizowanie zajęć plastycznych, manualnych, rękodzielniczych, 

• organizowanie zajęć ruchowych, 

• organizowanie zajęć z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, 

programów edukacyjnych, 

• zajęcia dydaktyczne np. doskonalenie czytania, rozwiązywanie krzyżówek, rebusy, zabawy 

słowne, 

• organizowanie czasu wolnego. 
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Główne działania Placówek Wsparcia Dziennego z Tłuszcza, Jasienicy i Stryjek w roku 2021: 

• Wolontariat rówieśniczy  na rzecz Placówek Wsparcia Dziennego 

• Projekt pt. „Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na 

zaburzenia lękowo-depresyjne” dla dzieci 

• Oferta letnia „START! Gotowi na wakacje z Punktem”. 

• Przyjęcie uczestniczek z „Programu Aktywizacja i Integracja”. 

• Kolonie wakacyjne dla dzieci i młodzieży do  Krynicy Morskiej i Mszanie Dolnej przy 

współpracy z Stowarzyszeniem „Szmaragdowa Towarzystwo Skautowe” z Warszawy 

• Warsztaty umiejętności wychowawczych – zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży 

• Zorganizowanie paczek świątecznych dla dzieci 

 

Wolontariat  na rzecz Placówek Wsparcia Dziennego w roku 2021  

Placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszcz, Jasienicy i Stryjkach korzystają z wsparcia 

wolontariuszy. W roku 2021 pomimo pandemii COVID-19 funkcję wolontariuszy w placówkach 

pełniło 13 uczniów szkół podstawowych, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu placówek, pomagali 

wychowawcy w organizacji zajęć dla dzieci oraz pomagali dzieciom w odrabianiu pracy domowych 

i uczestniczyli w wspólnych zabawach z dziećmi.   

 

 

 

Wolontariat  rówieśniczy na rzecz Placówek Wsparcia Dziennego w roku 2021 

Tłuszcz Jasienica Stryjki 

- 2 uczennice Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła 

II 

- 2 uczennice Szkoły 

Podstawowej im. Królowej 

Jadwigi 

- 8 uczennic i uczniów 

Szkoły Podstawowej im. 

Janusza Korczaka 

- 1 uczeń Szkoły 

Podstawowej im. Ks. Jana 

Twardowskiego 

 

Placówka w Tłuszczu w drugiej połowie 2021 roku prowadziła w oparciu o wolontariat 

zajęcia pt. „Angielski na wesoło”. Zajęcia  od jesieni prowadziła p. Ewa, która bezpłatnie pomimo 
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własnych obowiązków zdecydowała się na prowadzenie nauki z języka angielskiego dla dzieci z 

Placówek Wsparcia Dziennego.  Zajęcia były prowadzone raz w tygodniu w poniedziałki i trwały 

około 1 godziny. Na zajęciach dzieci wspólnie uczą się słówek wyrażeń, zwrotów, grają w gry 

planszowe i integracyjne, wspólnie śpiewają piosenki w oparciu o język angielski. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o roli rodziców, którzy zawsze chętnie i z dużą 

serdecznością pomagali i wspierali placówkę, wychowawcę i dzieci.  

 

Projekt pt. „Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na 

zaburzenia lękowo-depresyjne” dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, 

Jasienicy i Stryjkach  

Dzieci (20 uczestników) z Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach 

uczestniczyły w projekcie pt. „Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących 

na zaburzenia lękowo-depresyjne” w okresie od 01.06.2021 r. do 30.11.2021 r.   

W okresie od 01.06.2021 r. do 30.11.2021 r.  dla  dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w 

Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach był realizowany projekt pt. „Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla 

dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne”. Projekt był realizowany z 

inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z Tłuszcza. 

Projekt skierowany był do 20 uczestników  w wieku 5 – 15 lat z terenu gminy Tłuszcz, które 

uczęszczają do Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy, Stryjkach . W grupie 20 dzieci 

znalazła się szóstka dzieci z niepełnosprawnością. 

 

Projekt pt. „Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na 

zaburzenia lękowo-depresyjne” dla uczestników Placówek Wsparcia Dziennego 

Tłuszcz Jasienica Stryjki 

Ilość dzieci 

7 

(w tym 2 uczestników z 

niepełnosprawnością) 

 

6 

(w tym 2 uczestników z 

niepełnosprawnością) 

7 

(w tym 2 uczestników z 

niepełnosprawnością) 

 

Celem projektu było zmniejszenie problemów u dzieci i młodzieży dotyczących zaburzeń 

lekowo-depresyjnych, poprawy jakości ich życia i poziomu funkcjonowania poprzez wsparcie 

terapeutyczne i rozwojowe dla dzieci i rodziców.  
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Zajęcia odbywały się w Placówkach Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach, 

które to pełnią bardzo ważną rolę w społeczności lokalnej z uwagi na świadczenie usług społecznych 

z korzyścią dla całych rodzin oraz dzieci z niepełnosprawnościami.  W okresie czerwiec – sierpień 

zajęcia z arteterapii, zajęcia muzyczne, zajęcia z terapii neurorozwoju, spotkania grupy 

samopomocowej odbywały się Placówce Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, a w okresie wrzesień – 

listopad zajęcia arteterapii i zajęcia muzyczne odbywały się w każdej Placówce Wsparcia Dziennego 

w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach. Natomiast zajęcia z terapii neurorozwoju odbywały się przez cały 

okres projektu w placówce w Tłuszczu, z uwagi na przystosowaną do tego typu zajęć salkę 

gimnastyczną. Spotkania grupy samopomocowej  i spotkania z psychologiem odbywały się w 

Tłuszczu. 

Zadaniem projektu było wyjście naprzeciw problemów wynikających z wystąpieniem 

pandemii Covid-19, gdzie to dzieci często pozostają w domach z powodu wysokich wskaźników 

zachorowania i nie mają kontaktów z rówieśnikami, częściej wymagają pomocy psychologicznej lub 

psychiatrycznej.  

 

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia i działania: 

• Zajęcia z terapii neurorozwoju polegały na rozwijaniu kompetencji emocjonalno-

społecznych, wspieraniu w trudnościach emocjonalnych, w nauce budowania i 

podtrzymywania relacji, korygowaniu nieprawidłowych wzorców behawioralnych i 

poznawczych u dzieci. 

• Zajęcia arteterapii dla dzieci miały za zadanie poznanie emocji, radzenie sobie z emocjami, 

podwyższanie komunikacji z otoczeniem i rozwinęły umiejętności interpersonalne dzieci. 

Arteterapia jest polecana do pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi aby 

odreagować napięcia. 

• Zajęcia muzyczne poprzez zajęcia warsztatowe i relaksacyjne z muzyką, dzieci poznały 

definicję muzykę i jej style muzyczne, mogły na żywo posłuchać gry na gitarze, saksofonie, 

bębnach oraz zapoznały się z  technikami relaksacji i sposobami na rozluźnienie organizmu 

poprzez wspólną zabawę i zadania. 

• Poradnictwo psychologiczne w ramach projektu została przeprowadzona diagnoza 

psychologiczna pod kątem zaburzeń lękowo-depresyjnych u dziecka. Terapii psychologiczna 

miała za zdanie wesprzeć dziecko w rozwoju na miarę jego możliwości, pracy z emocjami i 

w pokonywaniu jego lęków, wzmacnianiu mocnych stron i niwelowaniu wewnętrznych barier 

w funkcjonowaniu społecznym, poznawczym i emocjonalnym. Terapia odbywała się przy 

udziale i wsparciu jednego z  rodziców. 
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• Grupa samopomocowa miała za zadanie stworzyć przestrzeń, w której rodzice będą mogli 

porozmawiać z innymi opiekunami o problemach swoich dzieci, przekonać się czy ich 

problemy z dzieckiem są podobne do tych, które mają inni rodzice. 

• Spotkanie przedstawicieli instytucji i organizacji dot. problematyki zaburzeń lekowo-

depresyjnych wśród dzieci z terenu gm. Tłuszcz. 

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców. Znacząco poprawił 

zdrowie psychiczne uczestników, pomógł nawiązać dzieciom nowe znajomości i nowe przyjaźnie. 

Konkretne działania zaproponowane w projekcie były odpowiedzią na potrzeby środowiska 

wynikające z wystąpienia pandemii, znacząco poszerzyły ofertę Placówek Wsparcia Dziennego  oraz 

były spójne z Gminą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

Placówki Wsparcia dziennego z Tłuszcza, Jasienicy i Stryjkach współpracowały w zakresie 

aktywizacji osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy poprzez - Program Aktywizacja i 

Integracja. 

 Program Aktywizacja i Integracja realizowany był, na podstawie porozumień 

o współpracy między Urzędem Pracy w Tłuszczu, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

Celem programu były działania między innymi: kształtowanie u uczestniczek programu aktywnej 

postawy w życiu społecznym i zawodowym, zwiększanie motywacji do pracy oraz wzrost samooceny 

uczestników Programu. Program Aktywizacja i Integracja stwarzał dodatkowe możliwości 

aktywizacji osób bezrobotnych, które utraciły zdolność do podjęcia pracy z powodu długiego okresu 

przebywania na bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi 

kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy. Do placówek w 

ramach programu skierowano 5 pań (Tłuszcz 2 osoby, Jasienica 1 osoba, stryjki 2 osoby) w okresie 

od marca do listopada 2021 r. w wymiarze 40 g/miesięcznie pomagały w organizacji zajęć i 

porządkowaniu pomieszczeń. W ramach programu uczestniczki miały spotkania z psychologiem i 

doradcą zawodowym. 

 

Oferta letnia w roku 2021 pt. „START! Gotowi na wakacje z Punktem”. 

W okresie letnim w Placówce Wsparcia Dziennego – Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w 

Tłuszczu zorganizowano ofertę letnią skierowaną do dzieci z terenu Gminy Tłuszcz, sfinansowaną 

przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu.  

Hasłem tegorocznej oferty letniej brzmiało „START! Gotowi na wakacje z Punktem”. 

Oferta odbyła się w terminie 28.06. – 09.07. 2021 r. i składała się z 2 turnusów. Każdy turnus 

posiadał oddzielny program i przeznaczony był dla 15 osób . Łącznie z oferty podczas trwania 2 
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turnusów skorzystało 30 uczestników w wieku od 5 do 15 lat z trzech Placówek Wsparcia Dziennego 

z Tłuszcza, Jasienicy i Stryjek. Dzieci w trakcie trwania, każdego turnusu były pod opieką 

wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszczu i podopiecznych z programu PAI 

organizowanego dla bezrobotnych kobiet przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

W związku z wystąpieniem w kraju epidemii COVID-19 w naszej placówce w trakcie 

przygotowań, organizacji i trwania oferty letniej stosowano zalecane rekomendacje dotyczące 

przestrzegania rygorów sanitarnych i zasad higieny osobistej pracowników i dzieci. Placówka została 

wyposażona w środki, płyny do higieny rąk i pomieszczeń, termometr i dozownik do dezynfekowania 

rąk. W ramach dożywiania w trakcie trwania oferty dzieci otrzymywały codziennie po drożdżówce 

zapakowanej w torebeczkę, butelkę wody niegazowanej. Podczas oferty letniej dzieci otrzymywały 

słodkie niespodzianki m.in. lody, wafelki, lizaki oraz w każdym turnusie były organizowane 

warsztaty kulinarne (gofry i naleśniki).  

Oferta letnia 2021 r. „START! Gotowi na wakacje z Punktem” skierowana do dzieci  

dostarczyła im wiele przeżyć poprzez udział w  atrakcyjnych zajęciach m.in. rękodzielniczych, 

plastycznych, kulinarnych i zabawy na świeżym powietrzu. W planie zajęć znalazły się wycieczki do 

Gospodarstwa Agroturystycznego w Marianowie i Gospodarstwa Edukacyjnego „Po Kądzieli” w 

Rudnikach. Odwiedziliśmy  Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu, PIOTRO-STAL w 

Tłuszczu, Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. Podczas półkolonii zrealizowany został program 

profilaktyczny dotyczący uzależnień, w ramach zajęć z dziećmi zorganizowano seans filmowy pt. 

„Smutne Potwory”, pogadankę na temat różnic i podobieństw między ludźmi i wykonano wspólne 

plakaty na temat „Stop! Nie bądź więźniem uzależnień”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 

warsztaty kulinarne prowadzone przez  panie z Banku Żywności „Programu Operacyjnego Pomoc 

żywnościowa 2014-2020”. Każdy turnus był zakończony słodką niespodzianką. 

1 turnus 28.06 – 02.07. 2021 r.  

28.06. W poniedziałek rozpoczęliśmy pierwszy dzień oferty wakacyjnej "START! Gotowi na 

wakacje z Punktem". Tego dnia dzieci zapoznały się ze sobą, wspólnie ustaliły kodeks zasad 

wakacyjnych. W ramach integracji wspólnie wykonały pracę plastyczną" Nad morzem", rysowały 

kredkami pracę pt. "Moja twarz" i bawiły się na świeżym powietrzu. Wspólnie z P. Eweliną Gzowską 

- prezes Spółdzielni Socjalnej "Pożytek" wykonały ekologiczne mydełka podczas "Mydlanej 

rewolucji".  

29.06. We wtorek z dziećmi rozmawialiśmy o tolerancji, wykluczeniu, równości, akceptacji. 

Następnie odwiedziliśmy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu. Dzieci 

razem z podopiecznymi z Środowiskowego Domu Samopomocy wspólnie bawiły się na świeżym 

powietrzu, malowały farbami, kredkami i grali w gry planszowe. Po powrocie do placówki dzieci 
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wspólnie z wychowawcą wykonały ciasto na gofry w ramach zajęć kulinarnych „Mniam, mniam 

gofry”. Podczas pieczenia gofrów dzieci oglądały bajkę „Ralph Demolka”, a następnie zjadły pyszne 

gofry z dodatkami.  

30.06. W środę dzieci udały się z wizytą do PIOTRO-STALU w Tłuszczu. Na miejscu 

zostaliśmy oprowadzeni po placu i wysłuchaliśmy wiele ciekawych informacji o segregacji i skupie: 

stali, metali szlachetnych, metali kolorowych, odpadów elektronicznych, makulaturze. Najbardziej 

emocjonującym momentem dla dzieci było obejrzenie na żywo jak pracują wielkie maszyny od 

demontażu samochodów. Dzieci w podziękowaniu za wizytę wręczyły własnoręcznie wykonane 

rysunki. W drodze powrotnej do placówki aby ochłodzić gorący dzień, dzieci zjadły pyszne lody. 

Kolejnym zadanie tego dnia była pogadanka na temat uzależnień i wykonanie plakatów pt. "Stop! 

Nie bądź więźniem uzależnień". 

01.07. W czwartek spędziliśmy czas w Gospodarstwie Edukacyjnym "Po Kądzieli" w 

Rudnikach. Dzieci miały przyjemność obejrzeć maszyny rolnicze używane przez dziadków, 

nakarmiły zwierzęta, młóciły i oczyszczały len, następnie wykonały "Ekolenki". Byliśmy w lesie na 

jagodach i zjedliśmy pyszną kiełbaskę z ogniska. 

02.07. Piątek - ostatni dzień 1 turnusu oferty wakacyjnej "START! Gotowi na wakacje z 

Punktem". W piątek odwiedziliśmy Gospodarstwo agroturystyczne w Marianowie. Gospodarze 

oprowadzili dzieci po Mini ZOO, w którym znalazły się: paw, kanarki, papugi, przepiórki, gęsi, 

daniele, koń, struś, dziki, żurawie i wiele różnych ras kur ozdobnych. Następnie dzieci narysowały 

najatrakcyjniejsze dla nich zwierzęta w ZOO. Pogoda nam dopisała i spędziliśmy pozostałą część 

pobytu na zabawie. Na zakończenie dzieci zajadły kiełbaski z grilla. 

2 turnus 05.07. – 09.07. 2021 r. 

 05.07.  W poniedziałek nowa grupa dzieci dokonała zapoznania z wychowawcą i 

uczestnikami turnusu. Ustalono z dziećmi kontrakt z wakacyjnymi zasadami i przeprowadzono 

zabawy integracyjne. Tego dnia odwiedziliśmy Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej i odbyliśmy lekcję o 

pszczołach. W muzeum zostaliśmy oprowadzeni przez p. Krysię z „Miodzio Wioski” po aktualnych 

wystawach: Konstytucja 3 Maja, wystawa prac dzieci z okolicznych szkół, wystawa o pszczelarstwie. 

Następnie dzieci wraz z p. Krysią wykonały Eko-pszczółki. W placówce dzieci pokolorowały rysunki 

z pszczółkami i obejrzały film pt. "Smutne potwory" o trudnej sytuacji rodzinnej. 

 06.07. We wtorek dzieci z oferty wakacyjnej wzięły udział w warsztatach malarskich w 

plenerze pt. "Barwy mojego dzieciństwa". Każde dziecko otrzymało podobrazie i przy sztalugach jak 

prawdziwi malarze malowały obrazki. Następnie dzieci uczestniczyły w zajęciach kulinarnych w 

ramach współpracy z Bankiem Żywności. Dzieci wspólnie z prowadzącymi brały czynny udział w 

działaniach kulinarnych i ugotowały m.in. makaron w sosie serowym, sałatkę z ryżem i ananasem. 
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 07.07. W środę odbyliśmy wycieczkę do Gospodarstwa agroturystycznego "Po Kądzieli" w 

Rudnikach. Wraz z dzieci odbyliśmy lekcję w czasie i wysłuchaliśmy ciekawych informacji o starych 

maszynach rolniczych. Obejrzeliśmy ogród warzywny właścicielki i mini poletka cennych roślin. 

Dzieci młóciły i oczyszczały len, następnie wykonały „Ekolenki”, zbierały jagody w lesie i zjadły 

kiełbaski z ogniska. 

 08.07. W czwartek odwiedziliśmy Gospodarstwo agroturystyczne w Marianowie. Dzieci 

miały okazję zobaczyć zwierzęta w mini ZOO m.in. dziki, pawia, strusia, żurawie, daniele, kozy, 

kanarki, papugi, gęsi, indory, ozdobne kury i gołębie. Po obejrzeniu zwierząt i ptaków dzieci 

rysowały wybrane przez siebie zwierzę, następnie bawiły się na świeżym powietrzu. Pogoda 

fantastyczna i zabawa była super. 

09.07. Piątek to ostatni dzień oferty letniej. Tego dnia dzieci zjadły naleśniki w ramach zajęć 

„Naleśnikowy zawrót głowy” i zobaczyły na żywo "Egzotyczną niespodziankę". Dzieci miały okazje 

zobaczyć, dotkną i posłuchać o wężu zbożowym "Lusia" i ślimaku afrykańskim "Muszelka". Ofertę 

letnią zakończyliśmy wspólnymi zabawami na świeżym powietrzu i pysznymi lodami w Punkcie. 

 

Paczki Świąteczne dla dzieci 2021 r. 

Na terenie Gminy Tłuszcz działają trzy Placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy 

i Stryjkach. Placówki Wsparcia Dziennego otaczają i wspierają rodziny w opiece i wychowaniu 

dziecka. Tegoroczny rok 2021 wraz z pandemią Covid-19 przyniósł wiele zmian i obostrzeń w 

funkcjonowaniu Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach. Pracownicy 

Placówek Wsparcia Dziennego zgodnie z obowiązującym przeciwepidemicznym reżimem 

sanitarnym zorganizowali dla dzieci uczestniczących do placówek symboliczne paczki świąteczne. 

W okresie 11-17.12.2021 r. paczki świąteczne zostały przygotowane i przekazane 140 dzieciom z 

trzech Placówek Wsparcia Dziennego: Tłuszcz- 42, Jasienica – 60, Stryjki – 38. Paczki świąteczne 

zawierały słodycze np. czekoladę, wafelki, soczek, orzeszki, mus owocowy, pierniczki, krakersy, 

paluszki itp. 

 

Kolonie wakacyjne w 2021 r. organizowane przez Stowarzyszenie „Szmaragdowa Towarzystwo 

Skautowe” z Warszawy – Krynica Morska 31.07. – 13.08.2021 r. 

 Z oferty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2021 r. do Krynicy Morskiej w 

terminie 31.07. – 13.08.2021 r. skorzystało 25 osób z terenu gminy Tłuszcz w tym podopieczni 

Placówek Wsparcia Dziennego z Tłuszcz, Jasienicy i Stryjek. Koszt wyjazdu na kolonie wynosił 700 

zł od osoby (tę kwotę opłacali rodzice), resztę środków finansowych „Szmaragdowa Towarzystwo 

Skautowe” uzyskało ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Kolonie organizowane 
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przez  „Szmaragdowa Towarzystwo Skautowe” były zgłoszone do ubezpieczenia NNW dla 

uczestników oraz  uzyskało zgodę i certyfikat w Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Wszystkie 

zajęcia programowe były dostosowane do wymogów ustalonych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

Dzieci, które wyjechały na kolonie wakacyjne zamieszkały w bazie namiotowej „Bryza” w Krynicy 

Morskiej. Krynica Morska jest jednym z najmniejszych, pod względem liczby ludności, miast w 

Polsce. Usytuowana na północy Polski, na małym skrawku lądu – Mierzei Wiślanej, otoczona od 

północy wodami Morza Bałtyckiego, a od południa Zalewu Wiślanego. Porośnięta zielonym, 

sosnowo – bukowym lasem. Czyste, obfitujące w jod powietrze, długie piaszczyste plaże z miłym 

dla stóp piaskiem. To dodatkowe atuty. Baza oferowała pole namiotowe z nowoczesnymi  4-

osobowymi namiotami dwukomorowymi wyposażonymi w moskitiery, podłogi, łóżka polowe, półki. 

Obok  zapewniony był węzeł sanitarny, stołówka i kuchnia, boisko do gier i zabaw oraz świetlica. 

Baza namiotowa „Bryza” położona 150 metrów od morza, posiada własne wydzielone kąpielisko z 

ratownikiem. 

W trakcie trwania kolonii dzieci miały zapewnione atrakcje: 

✓ Rejs statkiem po Zalewie Wiślanym 

✓ spływ kajakowy (dla chętnych) 

✓ wycieczka do Sztutowa zwiedzanie Muzeum (dla młodzieży starszej) 

✓ nocna gra terenowa „Świetlik” 

✓ rajd pieszy na Wielbłądzi Garb i do latarni morskiej 

✓ olimpiada sportowa 

✓ zabawy integracyjne 

✓ ognisko z pieczeniem kiełbasek 

✓ dla chętnych szkolenie z podstaw żeglarstwa i ratownictwa wodnego 

✓ wiele innych atrakcji 

W ramach wyjazdu przeprowadzono dla dzieci i młodzieży program zajęć profilaktycznych. 

 

Kolonie wakacyjne w 2021 r. organizowane przez Stowarzyszenie „Szmaragdowa Towarzystwo 

Skautowe” z Warszawy – Mszana Dolna 02.08. – 15.08.2021 r. 

  Z oferty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2021 r. do Mszany Dolnej w terminie 

02.08. – 15.08.2021 r. skorzystało 10 osób z terenu gminy Tłuszcz w tym podopieczni Placówek 

Wsparcia Dziennego z Tłuszcz, Jasienicy i Stryjek. Odpłatność za uczestniczenie w koloniach letnich 

było dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego, natomiast pozostały koszt 
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kolonii ponosili rodzice i wynosił 700 zł od osoby. Kolonie do Mszany Dolnej zorganizowane przez  

„Szmaragdowa Towarzystwo Skautowe” było zgłoszone do ubezpieczenia NNW oraz  uzyskało 

zgodę i certyfikat w Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Wszystkie zajęcia programowe były 

dostosowane do wymogów ustalonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Mszana Dolna to miasto w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. leży w 

zachodniej części Beskidu Wyspowego w zlewisku rzeki Raby, 50 km na południe od Krakowa, 

50 km na północ od Zakopanego i 12 km na północny wschód od Rabki. Miejscowość położona u 

podnóży dużych szczytów Beskidu Wyspowego jest turystycznie atrakcyjna. Miejscowość 

wypoczynkowa położona w rejonie posiadającym doskonałe warunki klimatyczne przydatne w 

leczeniu schorzeń dróg oddechowych u dzieci. Wiele atrakcji turystycznych, m.in. piękne zabytkowe 

schronisko na Śnieżnicy. Mszana Dolna jest stolicą górali Zagórzan. Dużymi walorami tego regionu 

jest czyste powietrze i wody pełne ryb. Górzyste ukształtowanie terenu sprzyja czynnemu 

wypoczynkowi. Dostępne oznakowane szlaki turystyczne umożliwiają bezpieczne uprawianie 

turystyki pieszej. Punkt położenia ośrodka sprzyja pieszym wędrówkom jak i stanowi możliwość 

korzystania przez uczestników z pobliskiego basenu miejskiego. Dodatkowym plusem jest fakt, iż 

miejscowość jest cicha i młodzież może zregenerować siły po całym roku pracy w szkole. 

Dzieci, które wyjechały na kolonie wakacyjne zamieszkały w Pensjonacie w Mszana Dolna, ul. 

Zakopiańska 30b. Pensjonat oferował dzieciom pokoje 3, 4, 5-osobowe, świetlicę z TV. Boisko oraz 

teren do gier i zabaw ruchowych. Na terenie ośrodka wczasowego była możliwość zorganizowania 

ogniska lub grilla. Na terenie znajdowała się altana ogrodowa do zajęć programowych, huśtawka oraz 

brodzik z podgrzewaną wodą. Ośrodek zapewniał bezpłatny dostęp do Internetu. 

 

Placówka Wsparcia Dziennego - Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie z 

Tłuszcza 

Placówka Wsparcia Dziennego - Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie z Tłuszcza mieści się w 

budynku przy ul. Kościuszki 7. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godz.10.00 do 

18.00. W okresie ferii zimowych, przerw świątecznych od godz. 8.00 do 16.00, a w okresie wakacji 

od godz. 7.00 do 15.00 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego jest ważnym miejscem 

strategicznym w gminie Tłuszcz ze względu na usytuowanie placówki w centralnym miejscu, 

dostępność dla osób z niepełnosprawnością oraz ze względu  na szerokie spektrum działań na rzecz 

rodziny. 
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Do Punku Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego w ciągu całego roku 

2021  zapisało się 94 dzieci.  

Uczestnicy Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego mają 

zapewnioną opiekę i pomoc specjalistyczną bezpłatnie i płatnie.  

Plan dnia Placówki Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy dziecku i Rodzinie w Tłuszczu: 

10.00 - 11.00 – przygotowanie sali do pracy z dziećmi, dezynfekcja sali, 

11.00 - 12.00 – powroty dzieci ze szkoły, czas wolny dzieci, odpoczynek po zajęciach lekcyjnych, 

12.00 – 13.30 -  pomoc przy odrabianiu lekcji, motywowanie do nauki,  

13.30 – 14.00 – dezynfekcja sali, 

14.00 – 17.30 – zajęcia tematyczne według planu tygodniowego, 

           – wspólne czytanie, gry i zabawy przy stolikach, 

17.30 – 18.00 – prace organizacyjno-porządkowe. 

Placówka Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu łączy 

swoje działania razem z Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych 

„Nadzieja” z Tłuszcza 

Placówka Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie pomagało w 

zorganizowaniu i współuczestniczył w spotkanych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Tłuszcza.  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci 

Niepełnoprawnych „Nadzieja” powstało przy Ośrodku Pomocy Społecznej  z potrzeby dostrzeżenia 

i pomocy osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Członkowie stowarzyszenia  będąc bardzo 

długo odizolowani  od społeczeństwa z powodu pandemii Covid-19, szukali wsparcia i możliwości 

spotkań. Nasza placówka wraz z wychowawcą pomogła stowarzyszeniu w organizacji spotkań o 

charakterze integracyjnym, a także terapeutycznym poprzez warsztaty rękodzielnicze.  

 

W Placówce Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu odbyły 

się „Warsztaty umiejętności wychowawczych – zachowania ryzykowne wśród dzieci i 

młodzieży”. 

W okresie 01.10.2021 r. – 10.12.2021 r. w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu 

odbyły się „Warsztaty umiejętności wychowawczych – zachowania ryzykowne wśród dzieci i 

młodzieży”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu, a sfinansowane przez Gminą 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu. Zajęcia były realizowane dla grupy 



  76 

rodziców (15 osób) w wymiarze 5 spotkań po 2h zegarowe. Warsztaty umiejętności wychowawczych 

miały na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców szczególnie w zakresie 

rozpoznawania zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży – narkomania, picie alkoholu, 

palenie papierosów, przemoc rówieśnicza, zachowania agresywne i przestępcze, porzucanie nauki, 

włóczęgostwo. Zajęcia przeprowadziło Centrum Szkoleniowe M.O.T. TRAD „Szansa” z siedzibą w 

Wołominie. 

 

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa w Jasienicy 

Placówka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy ul. 

Szkolna 8. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godz.13.00 do 18.00. W okresie ferii 

zimowych, przerw świątecznych placówka pełni dyżury i godziny są dostosowane do potrzeb dzieci,  

natomiast w okresie wakacji placówka jest nieczynna.  

Rok 2021 w placówce można podzielić na 2 etapy: 

• etap 1 – od stycznia do czerwca 

• etap 2 – od września do grudnia 

Plan dnia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Jasienicy: 

13.00-15.00 – odrabianie prac domowych oraz motywowanie do nauki 

15.00-15.30 – czas na posiłek 

15.30-16.30 – zajęcia rozwijające zdolności dzieci, gry i zabawy 

17.30-18.00 – prace organizacyjno-porządkowe. 

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa w Stryjkach 

Placówka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w 

Stryjkach 2. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godz.12.00 do 17.00. W okresie ferii 

zimowych, przerw świątecznych placówka pełni dyżury i godziny są dostosowane do potrzeb dzieci,  

natomiast w okresie wakacji placówka jest nieczynna.  

Rok 2021 w placówce można podzielić na 2 etapy: 

• etap 1 – od stycznia do czerwca 

• etap 2 – od września do grudnia 

Plan dnia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Stryjkach: 

12.00-14.00 – odrabianie prac domowych oraz motywowanie do nauki 

14.00-14.30 – czas na posiłek 
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14.30-16.30 – zajęcia rozwijające zdolności dzieci, gry i zabawy 

16.30-17.00 – prace organizacyjno-porządkowe.. 

 

 

Dzieci uczestniczące do Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach 

uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, 

wypowiadania się na określony temat na forum, logicznego myślenia. Ponad to kształcą uwagę, 

pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu zajęć 

wychowankowie w placówkach otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne 

wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte indywidualnym 

podejściem wychowawczym. Prowadzone zajęcia w placówkach nie mają tylko walorów 

opiekuńczo-wychowawczych, ale również wartości integracyjne, co z kolei przekłada się na klimat i 

rodzinną atmosferę 

13. Współpraca z Bankiem Żywności w ramach realizacji Programu   

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego                                              

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 

 Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazują pomoc żywnościową 

poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. 

Dzięki POPŻ otrzymują wsparcie osoby najuboższe w postaci posiłków/paczek żywnościowych, 

które przekazywane są przez organizacje współpracujące z Bankami Żywności 

Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód                                     

nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. 

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej 

potrzebującym bezpłatnie. 

Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoba w trudnej sytuacji życiowej powinna zwrócić                                       

się do Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd otrzyma skierowanie do obioru paczki żywnościowej                           

lub do skorzystania z posiłku. 
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Mimo trudnego dla wszystkich czasu w związku z Covid-19 w 2021 r. w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym w 2021 r. objęto wsparciem łącznie 378 osoby.  

W 2021 r. wydaliśmy osobom najbardziej potrzebującym łącznie 1 287 paczek, co daje ponad                                

20  ton żywności z Banków Żywności.  

 Łączna wartość produktów żywnościowych wyniosła 98 474,45 zł.   

 W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego                         

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w 2021 r. dla osób korzystających                         

z pomocy żywnościowej przeprowadzono również warsztaty oraz teleporady                                                                   

żywieniowo-dietetyczne w ramach działań towarzyszących.  

 

 

14. Struktura wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu w 2021 r. 

 

Struktura dochodów i wydatków za 2021 r. Struktura dochodów i analiza wykorzystania środków na 

świadczenia pomocy społecznej przedstawia się następująco:  

 

Tab. nr 24- Struktura wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021 r. 

OPIS PLAN WYKONANIE 

Domy Pomocy Społecznej 659 535,00 659 085,45 

Ośrodki wsparcia – Klub Integracji Społecznej 

w tym PAI 
43 794,40 43 708,21 

Przemoc w rodzinie 9 820,00 9 818,08 

Asystent Rodziny 56 464,40 

56 308,14 w tym:  

54 308,14 – śr. własne,  

2 000,00zł – dotacja  

Świadczenia rodzinne 7 632 000,00 7 590 466,27 

Świadczenie wychowawcze - 500plus 25 638 438,00 

 

25 638 437,48 
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Składka zdrowotna od 

podopiecznych 
94 928,00 94 489,65 

Piecza zastępcza 187 500,00 186 720,44 

Dodatki mieszkaniowe 65 945,95 65 945,95 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka 

społeczna od podopiecznych 
708 172,00 

705 189,32 w tym 

573 222,60- zasiłki stałe 

0,00- zasiłki + dożywianie dla 

cudzoziemców 

4 995,66- zasiłki okresowe z dotacji 

126 971,06- zasiłki celowe, okresowe z zadań 

własnych 

 

Pochówek 4 000,00 4 000,00 

Pobyt w schronisku 35 420,00 35 017,27 

Utrzymanie Ośrodka + 

wynagrodzenia 
1 588 344,76 

1 561 107,19 w tym: 

215 228,96- wynagrodzenia z dotacji 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

 

 

88 600,00 88 600,00 

Decyzje zdrowotne 4 214,00 3 936,52 

Usługi opiekuńcze 321 844,00 309 972,00 

Opieka 75+ 104 916,00 

104 208,00 w tym : 

52 104,00- środki własne 

52 104,00 - dotacja 

Wykup samochodu – wydatek inwestycyjny 43 179,15 43 179,15 
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Wspieraj Seniora 76 708,00 

  

74 817,48 

  

Dokumentacja projektowa Centrum 

Opiekuńczo –Mieszkalne – wydatek 

inwestycyjny 

40 000,00 35 670,00 

Karta Dużej Rodziny 1 009,10 1 009,10 

Powiatowa Karta TAKrodzina.pl 26 500,00 

22 988,63 w tym 

śr własne – 11 494,32 

dotacja – 11 494,31 

Dobry Start 1 074,00 1 073,79 

Żłobki 1 000,00 1 000,00 

Placówki Wsparcia Dziennego 121 870,00 

121 866,03, w tym: 

- 1 800,00- środki od radnych 

-  120 066,03   -środki z  GKRPA 

Program "Posiłek w szkole i w domu" 116 136,00 

114 420,00 - w tym budżet wojewody – 

91 536,00- zasiłki + dożywianie oraz - 

22 884,00 - budżet gminy (zasiłki +dożywiania) 

 

RAZEM 

 

37 671 462,76 

 

37 573 034,15 

 

Tab. nr 29 - Struktura dochodów własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021 r. 

OPIS PLAN WYKONANIE 

Odsetki bankowe 200,00 0,00 
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Domy Pomocy Społecznej 

(odpłatność) 
0,00 0,00 

Odsetki od odpłatności za DPS 

 

0,00 

0,00 

Koszty upomnienia 

 

0,00 

0,00 

Wpłaty wpisowego UTW 7 560,00 5 600,00 

Wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS 

 

350,00 

461,73 

Dochody z tytułu 50% zaliczki 

alimentacyjnej dla gminy 
0 12 392,08 

Dochody z tytułu 40% funduszu 

alimentacyjnego 

 

0 58 685,49 

Dochody z tyt odpłatności za usługi 

opiekuńcze 
100 000,00 60 552,92 

Dochody z tyt odpłatności za 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, duplikat 

Kart Dużej Rodziny, koszty upomnienia – 

5% dochód gminy 

0 552,86 

Zwrot środków z KFS na finansowanie 

kształcenia ustawicznego pracowników i 

pracodawcy 

5 600,00 5 600,00 

Nadpłacone składki z ZUS 

0,00 570,94 

Odpłatność z tyt. pobytu w schronisku 

0,00 1 193,25 
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Zwrot opłat od rodziców biologicznych za 

utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej  

0,00 2 456,70 

RAZEM 113 710,00                           148 065,97 

 

Ogółem budżet za 2021rok ( wydatki zrealizowane) to kwota 37 573 034,15  zł,  a w 2020 r.  to 

kwota 38 287 377,04 zł. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest zmianą jednostki 

realizującej  Program „Dobry Start” ( przeniesienie realizacji do ZUS).  

 


