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Wprowadzenie 

W związku z decentralizacją zadań w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej na terenie 

każdej gminy obligatoryjnie funkcjonuje samorządowa jednostka pomocowa. W gminie Żabia 

Wola taką instytucją jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, który w styczniu 

2022 roku został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli. Jednostka ta 

realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej leżące w gestii samorządu terytorialnego 

oraz rządowe zadania zlecone delegowane przez wojewodę mazowieckiego. Wszelkie 

działania, zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne, wykonywane są w oparciu o zapisy 

obowiązujących aktów prawnych.  

Podstawowym dokumentem określającym zadania gminy w zakresie lokalnej polityki 

społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r., 

poz. 2268 ze zm.). Ponadto akt ten określa rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady 

i tryb ich udzielania, organizację pomocy społecznej jak również zasady i tryb postępowania 

kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.  

Stosownie do zapisu art. 2 ust 1 w/w ustawy działania ośrodka pomocy społecznej (centrum 

usług społecznych) w szczególności mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

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

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pomoc społeczna wspiera 

osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 

im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3 ust.1 ustawy). Należy 

również pamiętać, iż istotnym zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie niekorzystnym 

dla osób i rodzin sytuacjom, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego  

usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem (art. 3 ust. 2 ustawy).      

Działania pracowników jednostki mają na celu niesienie pomocy adekwatnej do potrzeb. W 

związku z tym pomoc społeczna nie skupia się tylko i wyłącznie na wsparciu finansowym. Co 

za tym idzie czynności podejmowane na rzecz rodzin przyczyniają się do zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej, podniesienia świadomości społecznej w 

różnych obszarach życia, a co za tym idzie wpływają także na zmniejszenie ubóstwa.  

Kolejny rok pracy Ośrodka w dobie pandemii pokazał, iż pomimo różnego rodzaju barier, 

jednostka funkcjonowała efektywnie, niosąc wsparcie adekwatne do potrzeb.   

Na przestrzeni ostatnich latach  ulega zmianie profil beneficjenta pomocy społecznej. Zjawisko 

to dostrzegane jest zwłaszcza przez pracowników, którzy świadczą wsparcie w bezpośredniej 

pracy z klientem. Coraz częściej mieszkańcy oczekują wsparcia pozafinansowego w postaci 

szeroko pojętych usług społecznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej 
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w styczniu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przekształcony 

został w Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli. Jednostka będzie kontynuowała 

dotychczasowe działań Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem  świadczenia pomocy 

pozafinansowej w postaci rozwoju usług społecznych dostępnych dla ogółu mieszkańców.    

 

I. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI 

1. Podstawy prawne działalności 

Realizując zadania publiczne z zakresu polityki społecznej na poziomie w 2021 roku Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli pracował w oparciu o następujące akty prawne:   

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,   

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,   

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze              

środków publicznych, 

7. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

9. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

10.  Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

11. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

12. Ustawy  z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

13. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych, 

14. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

15. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu    

alkoholizmowi, 

16. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, 

17. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, 

18. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, 

19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. 

2. Organizacja pracy, zatrudnienie, szkolenia. 
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Wyznacznikiem organizacji pracy w Ośrodku jest Regulamin Organizacyjny wprowadzony na 

podstawie Zarządzenia Dyrektora jednostki. Określa on jasno zasady kierowania ośrodkiem ale 

również jego strukturę i zakres działań. Obowiązujący w 2021 roku dokument zakładał, iż  w 

skład Ośrodka wchodziły następujące sekcje, placówki i stanowiska pracy wraz z wymiarem 

etatu: 

1)  Dyrektor  -   DK  - 1 etat, 

2) Sekcja Pomocy Społecznej-  PS- ( pracownicy socjalni - 4 etaty, aspirant pracy socjalnej 

- 1 etat), 

3) Sekcja Świadczeń – ŚR., FA., DA., ŚW., SS., ŚR-DS., świadczenia rodzinne, fundusz 

alimentacyjny i dłużnicy alimentacyjni,  zasiłek dla opiekunów, pomoc socjalna dla uczniów,  

świadczenie wychowawcze, świadczenie „ Za życiem”,  świadczenie 'Dobry start:” -  

( inspektorzy- 2 etaty, referent  - 1 etat  ), 

4) Klub Senior +  kierownik – KS – 1/4 etatu, 

5) Stanowiska pracy : 

a. asystent rodziny AR – 1/2 etatu,  

b. stanowisko ds. administracyjnych – 1 etat, 

c. sprzątaczka - 1/2 etatu, 

6) Składnica akt - SA. 

Ponadto w 2021 roku Ośrodek zatrudniał pracowników na podstawie umowy zlecenia tj.: 

asystent rodziny (2 osoby), prawnik, informatyk, inspektor danych osobowych oraz dwie osoby 

świadczące usługi opiekuńcze.  

Zakres obowiązków służbowych każdej z osób pracujących określany jest indywidualnie przy 

zawieraniu umowy, przy czym dopuszczalne jest wprowadzanie do niego zmian wynikających 

z aktualnego zapotrzebowania. Ponadto informacje dotyczące obowiązków i  zakresu działań 

poszczególnych sekcji i pracowników określa w/w Regulamin. W dokumencie tym zawarte są 

również podstawowe informacje takie jak godziny otwarcia oraz zobowiązanie  do 

przestrzegania kodeksu etycznego przez pracowników, który stanowi załącznik do regulaminu 

.  

Z uwagi na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej praca Ośrodka wymaga kooperacji 

z innymi jednostkami z terenu gminy, powiatu i województwa. Ujęcie interdyscyplinarne 

wpłynęło na to, iż w roku 2021 GOPS w Żabiej Woli współpracował z: 

- placówkami oświatowymi, 

- służbą zdrowia (lokalną, powiatową, wojewódzką), 

- policją, 
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- sądem, 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim,  

- Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim, 

- Urzędem Gminy, 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Powiatowym Urzędem Pracy, 

- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,  

- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

- Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

- Zakładem Energetycznym, 

- PCK Grodzisk Mazowiecki, 

- Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 

Ponadto: z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Mazowieckim Centrum Polityki 

Społecznej, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz lokalnymi przedsiębiorstwami. 

W 2021 roku w Ośrodku wydano łącznie: 

- 713 decyzji administracyjnych  

- 1 579 informacji o przyznaniu świadczenia 

 

Szkolenia  

1. Sekcja ŚR., FA., DA., 

ŚW., SS., ŚR-DS 

1. „Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, 

świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z 

funduszu alimentacyjnego” 

2. „Świadczenia rodzinne” 

3. „Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+, 

świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego” 

4. „Procedura postępowania wobec dłużnika 

alimentacyjnego – NOWOŚCI 2021” 

5. „Świadczenie 500+” 

2. Sekcja PS 

 

1.  „Opracowanie i realizacja indywidualnych planów 

usług społecznych (dla koordynatorów 

indywidualnych planów społecznych) – 63 h 

2. „Realizacja usług opiekuńczych w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty 

prawne” 

3. „Zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej – 

nowelizacja ustawy jest w trakcie prac 

legislacyjnych” 
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4. „Kurs dla pełnomocników i członków 

Miejskiej/Gminnej Komisjo Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych VI edycja 

5. „Szkolenie wstępne dla członków KRPA” 

6. „Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie” 

7. „Zadania i kompetencje Zespołów 

Interdyscyplinarnych” 

8. „Karta Dużej Rodziny w praktyce – aktualności 

2021” 

9. „Jak pracować ze sprawcami przemocy z 

wykorzystaniem metody z DULUTH” 

10. „Wirtualna wizyta w Centrum Integracji 

Społecznej” 

11. „Zakres działań i rozwój obszaru Ekonomii 

Społecznej w regionie realizacji Projektu  

Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej” 

12. „Wizyta studyjna w podmiotach ekonomii 

społecznej na terenie województwa 

świętokrzyskiego” 

13. „Jak to dobrze mieć Przedsiębiorstwo Społeczne na 

swoim “podwórku” 

 

 

II. INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU GOPS W 2021 R. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania finansowe w oparciu o uchwałę 

budżetową oraz dokonywane w ciągu roku zwiększenia i zmiany planu finansowego. 

Ostateczna kwota planu rocznego zamyka się w kwocie  18 681 553,71 zł.  

Na mocy Uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola  z dnia 21 czerwca 2016 roku, 

obsługę w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, rachunkowości, 

sprawozdawczości finansowej i budżetowej  prowadzi Centrum Usług Wspólnych. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowanie zadań (realizacja budżetu) zostało 

podzielone na zadania własne i zlecone.  Środki na realizację i obsługę zadań zleconych 

zapewnia budżet państwa, natomiast środki na zadania własne pochodzą z budżetu gminy, ale 

mogą być dotowane z budżetu państwa. 

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w 2021 roku obrazuje  

tabela nr 1. 
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DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ŚRODKI WŁASNE ZADANIA ZLECONE ŚRODKI Z DOTACJI RAZEM 

  

852 

  POMOC SPOŁECZNA       944 946,66 zł               5 600,00 zł         530 067,45 zł            1 480 614,11 zł  

85202 
Domy pomocy 
społecznej 

      105 062,51 zł                            -   zł  
                         -   

zł  
             105 062,51 zł  

85205 
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

          2 500,00 zł                            -   zł  
                         -   

zł  
                  2 500,00 zł  

85213 

Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 
oraz za osoby 
uczestniczące w 
zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

                       -   zł                            -   zł  
          27 686,51 

zł  
                27 686,51 zł  

85214 

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

      132 099,75 zł                            -   zł  
          10 707,08 

zł  
             142 806,83 zł  

85216 Zasiłki stałe                        -   zł                            -   zł         305 957,81 zł               305 957,81 zł  

85219 
Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

      573 774,55 zł                            -   zł  
          83 753,35 

zł  
             657 527,90 zł  

85228 
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

        37 104,37 zł               5 600,00 zł  
                         -   

zł  
                42 704,37 zł  

85230 
Pomoc w zakresie 
dożywiania 

        14 573,60 zł                            -   zł  
          16 850,70 

zł  
                31 424,30 zł  

85295 Pozostała działalność         79 831,88 zł                            -   zł  
          85 112,00 

zł  
             164 943,88 zł  

853 

  
Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

              200,30 zł                            -   zł              1 420,00 zł                    1 620,30 zł  

85322 Fundusz pracy               200,30 zł                            -   zł              1 420,00 zł                    1 620,30 zł  

854 

  
EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

          6 459,83 zł                            -   zł              8 847,00 zł  
                15 306,83 

zł  

85415 
Pomoc materialna dla 
uczniów o charakterze 
socjalnym 

          6 459,83 zł                            -   zł              8 847,00 zł                  15 306,83 zł  

855 

  RODZINA       234 414,23 zł     16 949 598,24 zł  
                         -   

zł  
        17 184 012,47 zł  

85501 
Świadczenia 
wychowawcze 

                       -   zł     13 849 652,90 zł  
                         -   

zł  
        13 849 652,90 zł  
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85502 

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

        28 053,98 zł       3 059 602,50 zł  
                         -   

zł  
          3 087 656,48 zł  

85503 Karta Dużej Rodziny                    297,23 zł  
                         -   

zł  
                     297,23 zł  

85504 Wspieranie rodziny         56 027,44 zł                   499,00 zł  
                         -   

zł  
                56 526,44 zł  

85508 Rodziny zastępcze         44 109,03 zł                            -   zł  
                         -   

zł  
                44 109,03 zł  

85510 
Działalność placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 

      106 223,78 zł                            -   zł  
                         -   

zł  
             106 223,78 zł  

  85513 

Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za 
osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów. 

                       -   zł             39 546,61 zł  
                         -   

zł  
                39 546,61 zł  

    RAZEM:   1 186 021,02 zł     16 955 198,24 zł         540 334,45 zł          18 681 553,71 zł  

 

III. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Struktura świadczeniobiorców 

Świadczeniobiorcą pomocy społecznej może być zarówno osoba prowadząca jednoosobowe 

gospodarstwo domowe jak również gospodarująca wspólnie z rodziną. W związku z tym 

wszystkie osoby, bez względu na sytuację rodzinną, przeżywające trudną sytuację życiową, 

której nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć mogą wnioskować o udzielenie wsparcia 

przez miejscową jednostkę pomocową. W zależności od sytuacji istnieje możliwość ubiegania 

się o wsparcie finansowe oraz pozafinansowe. Przyznanie pomocy najczęściej warunkowane 

jest spełnieniem ustawowych przesłanek uprawniających do otrzymania wsparcia oraz 

kryterium dochodowego określone stosownymi przepisami.       

Kwotę kryterium określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z § 

1 w/w Rozporządzenia z dnia 11 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2021 roku obowiązywały 

następujące kryteria dochodowe: 

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł, 
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b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł; 

Natomiast od 1 października 2021 r. obowiązują  kryteria zgodne z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. przedstawione poniżej: 

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł, 

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł; 

Ponadto przyznanie wsparcia w ramach ustawy o pomocy społecznej uzależnione jest od 

wystąpienia co najmniej dwóch przesłanek uprawniających do otrzymania pomocy zgodnych z 

art. 7 w/w ustawy. Do katalogu przesłanek zaliczamy m.in.: 

1) ubóstwo; 

2) sieroctwo; 

3) bezdomność; 

4) bezrobocie; 

5) niepełnosprawność; 

6) długotrwałą lub ciężką chorobę; 

7) przemoc w rodzinie; 

7a) potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 41 ustawy, istnieje możliwość 

udzielenia wsparcia pomimo braku spełnienia przesłanek bądź przekroczenia kryterium 

dochodowego    

Analizując ogólną liczbę osób w rodzinach  świadczeniobiorców OPS w 2021 roku w stosunku 

do ogólnej liczby mieszkańców (stan na dzień 31.12.2021 – 9.171 )  należy stwierdzić iż 

stanowi -  2,79 %. 

Rzeczywistą liczbę rodzin i osób objętych pomocą przedstawiono w tabeli nr 2. 
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Tabela nr 2. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ 

SPOŁECZNĄ 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA RODZIN 

LICZBA OSÓB 

W 

RODZINACH OGÓŁEM 

w tym: 

NA WSI 1) 

0 1 2 3 4 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych i 

zadań własnych OGÓŁEM 

(bez względu na ich 

rodzaj, formę, liczbę oraz 

źródło finansowania) 

1 177 123 123 256 

w tym: 
2 129 103 103 195 

świadczenie pieniężne 

świadczenia 

niepieniężne 
3 53 34 34 112 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych 

bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 

4 1 1 1 4 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań własnych 

bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 

5 176 122 122 252 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej - ogółem 
6 X 113 113 236 

w tym: 

7 X 6 6 13 wyłącznie w postaci 

pracy socjalnej 

 

Z kolei typy rodzin objętych pomocą społeczną obrazuje tabela nr 3. 

Tabela nr 3. TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ   

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA RODZIN 
LICZBA 

OSÓB W 

RODZINACH OGÓŁEM 
w tym: 

NA WSI 

0 1 2 3 

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7) 1 129 129 269 

o liczbie osób 
2 74 74 74 

1 

2 3 19 19 38 

3 4 8 8 24 

4 5 14 14 56 
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5 6 8 8 40 

6 i więcej 7 6 6 37 

w tym (z wiersza 1) 

8 27 27 119 rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 

9+10+11+12+13+14+15) 

o liczbie dzieci 
9 4 4 12 

1 

2 10 10 10 40 

3 11 11 11 55 

4 12 2 2 12 

5 13 0 0 0 

6 14 0 0 0 

7 i więcej 15 0 0 0 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 

17+18+19+20) 
16 9 9 25 

o liczbie dzieci 
17 4 4 8 

1 

2 18 3 3 9 

3 19 2 2 8 

4 i więcej 20 0 0 0 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW 

OGÓŁEM (wiersz 22+23+24+25) 
21 29 29 48 

o liczbie osób 
22 17 17 17 

1 

2 23 8 8 16 

3 24 1 1 3 

4 i więcej 25 3 3 12 

 

Podobnie jak w roku 2020 trudna sytuacja życiowa świadczeniobiorców spowodowana była: 

1) ubóstwem, 

2) niepełnosprawnością, 

3) długotrwałą lub ciężką chorobą, 

4) bezrobociem, 

5) bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

6) potrzebą ochrony macierzyństwa. 

Obligatoryjnie pomoc przyznawana jest w przypadku spełnienia dwóch przesłanek. 

Niejednokrotnie zdarzają się przypadki, iż w rodzinie występują więcej niż dwa powody trudnej 

sytuacji życiowej. Szczegółowo powody przyznania pomocy świadczeniobiorcom przedstawia 

tabela nr 4. 
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Tabela nr 4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY 

    POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ   

LICZBA RODZIN 
LICZBA 

OSÓB W 

RODZINACH OGÓŁEM 
w tym: 

NA WSI 

0 1 2 3 

UBÓSTWO 1 79 79 159 

SIEROCTWO 2 0 0 0 

BEZDOMNOŚĆ 3 7 7 7 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 13 13 59 

W TYM: 
5 6 6 32 

WIELODZIETNOŚĆ 

BEZROBOCIE 6 28 28 77 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 71 71 131 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 47 47 90 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-

WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO - OGÓŁEM 

9 17 17 68 

W TYM: 
10 9 9 28 

RODZINY NIEPEŁNE 

RODZINY WIELODZIETNE 
11 6 6 32 

PRZEMOC W RODZINIE 12 1 1 4 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 0 

ALKOHOLIZM 14 3 3 9 

NARKOMANIA 15 0 0 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 

ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 
16 1 1 2 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY 

STATUS UCHODŹCY, OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ  

LUB ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY 

17 0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 18 1 1 1 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 0 0 0 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 0 
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2. Charakterystyka przyznanych świadczeń 

W ramach zadań własnych gminy zrealizowano następujące świadczenia: zasiłki stałe, 

okresowe, celowe, celowe specjalne, pomoc w formie posiłku i schronienia. W poniższej tabeli 

zawarto informacje liczbowe oraz finansowe dotyczące zakresu zadań własnych. 

 

Tabela nr 5. UDZIELONE ŚWIADCZENIA  

ZADANIA WŁASNE GMINY     

FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ        

w zł 

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA 

OSÓB W 

RODZINACH 

0 1 2 3 4 5 

RAZEM 1 176 X 513856  122 252 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 48 524 305958 48 68 

z tego: 
3 X X 0 X X 

środki własne 

Dotacja 4 X X 305958 X X 

w tym przyznany dla osoby: (z wiersza 2) 
5 41 449 275245 41 41 

samotnie gospodarującej 

pozostającej w rodzinie 6 7 75 30713 7 27 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 7 8 23 10707 8 25 

z tego: 
8 X X 0 X X 

środki własne 

Dotacja 9 X X 10707 X X 

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7) 
10 6 15 7903 6 23 

Bezrobocia 

długotrwałej choroby 11 2 8 2804 2 2 

Niepełnosprawności 12 0 0 0 0 0 

możliwości utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

13 0 0 0 0 0 

innego niż wymienione w wierszach 10-

13 
14 0 0 0 0 0 

w tym: (z wiersza 7) 

15 0 X 0 0 0 
ZASIŁKI OKRESOWE 

KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD 

DOCHODU 

na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 

SCHRONIENIE 16 7 47 80769 7 7 

POSIŁEK 17 41 3022 27987 22 96 
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w tym dla: 
18 41 3022 27987 22 96 

Dzieci 

UBRANIE 19 0 0 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 20 3 1048 37104 3 4 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 

WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 

WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO 

21 0 0 0 0 0 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 

OGÓŁEM 
22 75 X 47831 75 136 

w tym: 
23 31 66 24661 31 62 

zasiłki specjalne celowe 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

(prawne, psychologiczne, rodzinne) 
24 X X X 0 0 

INTERWENCJA KRYZYSOWA 25 X X X 0 0 

PRACA SOCJALNA 26 X X X 113 236 

 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek 

zorganizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania w ramach zdań własnych. Z kolei do realizacji zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi obliguje 

samorząd art. 18 ust.1 pkt 3 w/w ustawy. 

Stosownie do zapisów z art. 50 ustawy o pomocy społecznej wsparcie w postaci usług 

opiekuńczych może być udzielone: 

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

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

- usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobie, 

która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 

wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

W dalszym ciągu kwestię odpłatności za świadczone usługi reguluje w Uchwała Nr 

37/XXXVI/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu 

ich pobierania. Natomiast szczegóły dotyczące odpłatność za świadczone specjalistyczne 
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usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych.  

W 2021 r. pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona była na rzecz dwóch osób, głównie 

w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych. Z kolei ze środków wojewody 

realizowano wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi dla jednej osoby. W tym przypadku przyznano pomoc w zakresie uczenia i 

rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - zgodną z przedłożonym 

zaświadczeniem lekarskim.  

 

4. Schronienie 

W ramach zadań własnych gminy w 2021 roku realizowano pomoc w formie schronienia dla 7 

osób, w tym 2 osoby w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Do tej 

formy wsparcia obliguje samorząd art. 48 ustawy o pomocy społecznej mówiący o tym iż,  

osoba lub rodzina ma prawo do schronienia jeżeli jest tego pozbawiona. Szczegóły dotyczące 

odpłatności za ten rodzaj pomocy reguluje Uchwała Nr 12/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z 

dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

W roku 2021 bezdomni mieszkańcy gminy przebywali w  następujących placówkach:  

- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Pieńkach Zarębskich, 

- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Oryszewie, 

- Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi MARKOT w Oryszewie, 

- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie. 

5. Kierowanie osób do domów pomocy społecznej 

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek skierować do domu 

pomocy społecznej osobę wymagającą całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, nie mogącą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.  

Zadaniem takiej placówki jest zastąpienie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczych w 

stosunku do osoby wymagającej całodobowej opieki w sytuacji, w której tej rodziny brak lub 

nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać. Należy jednak pamiętać, iż umieszczenie osoby 

w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i jest poprzedzone oceną możliwości udzielenia 

pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. 
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Wydanie decyzji administracyjnej kierującej daną osobę do placówki następuje według 

poniższego schematu: 

- pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku 

pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. 

Ponadto niezbędne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność 

umieszczenia w DPS, a w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych 

umysłowo zaświadczenia psychologa i lekarza psychiatry, 

- rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w 

miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w 

szczególności pisemne  stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania – przez rodzinę i gminę, 

- wydanie przez organ powiatowy decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej,  

- sporządzenie przez jednostkę samorządową  decyzji o odpłatności za pobyt.  

Kwestię całej procedury dotyczącej tego rodzaju placówek szczegółowo opisuje Rozdział 2 

Działu II ustawy o pomocy społecznej.   

W okresie sprawozdawczym 2 mieszkańców gminy przebywało w następujących Domach 

Pomocy Społecznej: 

- Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Czubinie, 

- Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Milanówku. 

W 2021 roku odpłatność gminy na ten cel wyniosła 105 063,51 zł. 

 

6. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

Świadczeniobiorcy posiadający prawo do zasiłku stałego z pomocy społecznej mają możliwość 

objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym. Wsparcie w tej formie dedykowane jest osobom, 

które nie posiadają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 

W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 48 podopiecznych. Opłacone w okresie 

sprawozdawczym składki wyniosły 27 686,51 zł i w całości finansowane były z dotacji z 

budżetu Wojewody.  

 

IV. INNA DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

MAJĄCA NA CELU WSPARCIE OSÓB I RODZIN 

1. Dożywianie  

- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach 
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W 2021 r. Ośrodek kontynuował realizację wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w 

domu’’ na lata 2019-2023. W ramach przyjętego Uchwałą Gminy Żabia Wola programu 

osłonowego pomocą w formie jednego dania gorącego mogły zostać objęte dzieci, które 

wychowują się w rodzinach gdzie dochód na osobę nie przekracza 150% obowiązującego 

kryterium dochodowego tj.: 

- 792,00 zł (okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.) 

- 900,00 zł (od 1 października 2021 r.) 

Z tej formy pomocy skorzystało 41 dzieci z 22 rodzin. Dożywianie odbywało się w 7 

instytucjach (przedszkolach, szkołach oraz żłobku).  

 

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

W minionym  roku GOPS w Żabiej Woli realizował Program (Podprogram 2020), na podstawie 

umowy zawartej umowy z Polskim Czerwonym Krzyżem, oddział w Grodzisku Mazowieckim. 

Pracownicy socjalni Ośrodka wydali w 2021 r. skierowania dla 150 rodzin składających się 

łącznie z 285 osób. W dalszym ciągu produkty w ramach programu były wydawane w Żabiej 

Woli. Artykuły dystrybuowano nieodpłatnie na podstawie wydanego uprzednio skierowania. 

Asortyment obejmował produkty skrobiowe, warzywne i owocowe, mleczne, puszki mięsne, 

cukier i tłuszcze. Program realizowano w okresie od stycznia do września 2021 roku, średnio 

raz w miesiącu. 

Bez wątpienia tego rodzaju pomoc stanowiła dla wielu  mieszkańców (niekoniecznie 

beneficjentów pomocy społecznej) bardzo duże wsparcie, odciążając tym samym domowy, 

często bardzo skromny budżet.  

 

2. Pomoc rzeczowa  

Podobnie jak w ubiegłych latach GOPS w Żabiej Woli prowadził działalność pozafinansową w 

formie rzeczowej. W 2021 roku prowadzono następujące działania: 

 

-  CYKLICZNA   ZBIÓRKA   ,,PODZIEL SIĘ GWIAZDKĄ’’ 

W okresie od 6 do 18 grudnia 2021 r.  Gminne Centrum Wolontariatu działające przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli po raz kolejny zorganizowało zbiórkę 

artykułów spożywczych, środków czystości, słodyczy oraz zabawek dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców gminy. Dzięki uprzejmości właścicieli lokalnych sklepów oraz 
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szczodrości klientów, którzy w tym wyjątkowym okresie wykazali się empatią, udało się 

przygotować 31 paczek. Zebrane dary zostały przekazane przed Świętami Bożego Narodzenia 

wytypowanym rodzinom z dziećmi i osobom samotnym. 

 

 

- OGÓLNOPOLSKA  AKCJA  ,,SZLACHETNA PACZKA’’ 

Po raz piąty na teranie gminy Żabia Wola prężnie funkcjonował  lokalny sztab ogólnopolskiej 

akcji. Podobnie jak w latach ubiegłych rolą pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej było rozeznanie środowiska lokalnego i wytypowanie rodzin.  

 

-CAŁOROCZNA ZBIÓRKA ODZIEŻY, MEBLI  ORAZ SPRZĘTU 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Celem zbiórki jest wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Żabia Wola. 

Wszystkie rzeczy pochodzące ze zbiórek są sortowane i dzielone, a następnie przekazywane do 

rodzin, które chętnie korzystają również i z takiej formy pomocy. Pozostałe rzeczy, które nie 

zostały przekazane żadnej rodzinie znajdują się w ogólnodostępnym specjalnie wydzielonym 

pomieszczeniu w siedzibie CUS. Zbiórka mebli oraz większych urządzeń gospodarstwa 

domowego koordynowana jest poprzez kontakt telefoniczny pomiędzy osobą oddającą a 

przyjmującą rzeczy o większych gabarytach. 

 

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  

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

możliwości budowania nowego systemu pomocy rodzinie niewydolnej wychowawczo na 

różnych etapach jej funkcjonowania, od problemów opiekuńczo-wychowawczych 

wymagających okresowego wsparcia do sytuacji, w której dziecko zostało umieszczone w 

pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje oraz dane dotyczące tej części zadań zostały 

opisane  w Załączniku Nr 1 do sprawozdania. 

 

4. Interdyscyplinarna pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Aktem normatywnym do podejmowania działań w kwestii problemu przemocy jest ustawa z 

dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Istotnym elementem 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
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Rodzinie stanowi Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który 

powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Żabia Wola Nr 90/2019 z dnia 02 września 2019 

roku.  

Zespół Interdyscyplinarny koordynuje działania podmiotów, których przedstawiciele tworzą 

skład ZI. Głównym zadaniem ZI jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i 

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą czyli kompleksowa praca zarówno 

z osobami, co do których istnieje podejrzenie że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz 

osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc.  

Sprawozdanie z realizacji powyższych zadań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. 

5. Świadczenie pracy socjalnej 

Niezmiernie ważnym aspektem pracy Ośrodka, nałożonym ustawą o pomocy społecznej, jest 

świadczenie pracy socjalnej na rzecz rodzin z terenu gminy. Z uwagi na panujący okres 

pandemii COVID-19 pracownicy socjalni podejmowali działania w oparciu o obowiązujące 

obostrzenia, jednak zawsze z uwzględnieniem bezpieczeństwa i dobra podopiecznego. Praca z 

klientem świadczona w tej formie ma za zadanie osiągnięcie takich rezultatów, które wpłyną 

korzystnie na funkcjonowanie beneficjenta zarówno w życiu prywatnym jak i środowisku 

lokalnym.   

Z uwagi na występowanie różnorodnych problemów, potrzeb i oczekiwań klientów zasadnym 

jest indywidualne podejście do każdej zgłoszonej sytuacji. W związku z tym beneficjenci 

traktowani są nieszablonowo, a podejmowane działania nakierowane są na aktywizację danej 

osoby do ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym.  

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej praca socjalna, jako zadanie własne gminy o 

charakterze obowiązkowym, to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu 

pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi.  

W 2021 roku praca socjalna świadczona była w szczególności w poniższym zakresie:  

- pośredniczenie w przekazywaniu używanych ubrań, mebli, sprzętu AGD, itp.;   

-  ułatwienie szybszego zadziałania służb medycznych  poprzez m. in. zamawianie  lekarskich  

wizyt domowych, pomocy w uzyskaniu miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych; 
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-  poprawa  relacji  między  członkami rodziny poprzez m. in. mediacje w sprawach  konfliktów 

rodzinnych, organizację dostępu do poradnictwa specjalistycznego, współpracę z policją i 

kuratorami sądowymi itp.;    

-  wnioskowanie  do  Sądu o  wgląd  w  sytuację  rodzinną z uwagi na podejrzenie niewłaściwego 

sprawowania przez rodziców władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi; 

- organizowanie interwencji w sprawach osób i rodzin w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia 

(np. zaniedbania zdrowotne dzieci, stan upojenia alkoholowego rodziców wychowujących małe 

dzieci itp.); 

 -  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie dowodu osobistego,  uzyskanie  

świadczeń rodzinnych, świadczeń emerytalno - rentowych, uzyskania orzeczenia lekarskiego);  

- udzielanie   poradnictwa  i  organizowanie   poradnictwa   specjalistycznego,   informowanie 

o możliwościach uzyskania wsparcia lub kierowanie do poradnictwa specjalistycznego w 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub w innych podmiotach (PCPR, PUP, organizacje 

pozarządowe itp.);   

- organizowanie wolontariatu m. in. poprzez analizę potrzeb w środowisku, angażowanie 

wolontariuszy do prac na rzecz mieszkańców, organizowanie zbiórek odzieży dla 

potrzebujących; 

-  wydawanie skierowań w ramach POPŻ, organizowanie oraz dostarczanie paczek 

żywnościowych;  

- rozmowy motywujące do podjęcia konkretnych działań; 

- utrzymywanie kontaktu z placówką oświatową (w przypadku dzieci z problemami 

edukacyjnymi i wychowawczymi); 

 - współpraca z innymi instytucjami i organizacjami poprzez wspólne  działania w zespołach 

na rzecz rozwiązywania problemów w rodzinach; 

- udzielanie wsparcia mającego służyć wzmacnianiu, uaktywnianiu osób i rodzin w celu 

rozwijania ich poczucia własnej wartości, podnoszenia samooceny, poprawie zdolności do 

samodzielnego zaspakajania niezbędnych potrzeb oraz poprawie funkcjonowania w 

środowisku lokalnym i rodzinnym. 

W 2021 roku z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 113 rodzin, w skład których 

wchodziły 252 osoby. Z uwagi na fakt, iż pracownik socjalny ma bezpośredni kontakt z 

klientem, zasadnym jest, aby posiadał nie tylko stosowną wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale 

również podchodził w sposób empatyczny do problemu.  
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6. Działalność Gminnego Centrum Wolontariatu 

Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie społeczności na rzecz potrzebujących. Uczy 

postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując otwartość i 

ciekawość świata człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we 

wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby „nasi” wolontariusze byli pełni pasji i 

zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego  człowieka.  

Sprawozdanie roczne z działań podjętych w ramach Gminnego Centrum Wolontariatu zawarto 

w załączniku nr 3. 

 

7. Pomoc materialna dla uczniów: stypendia szkolne 

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli realizował zadanie z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Żabia Wola wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1915). 

Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 53/XII/2019 RADY GMINY ŻABIA 

WOLA z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa 

niż kwota 600 zł. Stypendium szkolne przyznaje się w wysokości nie niższej niż 80% i nie 

wyższej niż 200% kwoty zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 lat 

do ukończenia 18 roku życia oraz na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy 

w danym roku szkolnym. W 2021 roku wypłacono stypendia szkolne dla 15 uczniów na kwotę 

15 306,83 zł. 

 

8. Zadania realizowane w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych 

Kolejnym aktem normatywnym na podstawie, którego Ośrodek udziela wsparcia jest ustawa z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1285 ze zm.). Do skorzystania z tej formy pomocy na 

zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo 

osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w 

przepisach o pomocy społecznej. 

W tym przypadku wydanie decyzji następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku 

stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej 

złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

Podobnie jak w większości świadczeń w pomocy społecznej wydanie decyzji administracyjnej 

poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Ma on na celu ustalenie czy 

osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

oraz zweryfikowanie występowania dysproporcji między udokumentowaną wysokością 

dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.  

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 

dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana 

kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób 

nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.  

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wydał 12 decyzji 

administracyjnych przyznających prawo  do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

 

9. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego – Klubu Senior + w Słubicy Dobrej 

W 2021 roku kontynuowano działalność placówki wsparcia dziennego – Klub Senior + w 

Słubicy Dobrej, w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2020-2025 Moduł II – 

Zapewnienie funkcjonowania placówki. Sprawozdanie opisowe z realizacji powyższego 

zadania stanowi Załącznik Nr 4 

 

10. Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” w Gminie Żabia Wola w 2021 roku 

 

Gmina Żabia Wola w 2021 roku kontynuowała realizację Programu „Wspieraj Seniora”, który 

jest w szczególności odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony 

przed zakażeniem COVID-19.  Podobnie jak w 2020 r. pracownicy opierali się na procedurze 

postępowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w 

ramach działań w Programie „Wspieraj Seniora” wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli nr K.021.7.2020 z dnia 29 października 

2020 roku.  
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 Realizacja programu odbywała się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – pracownicy, 

a także osoby świadczące usługi na umowę zlecenie odwiedzali Seniorów w rękawiczkach i 

maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego. Pracownicy socjalni a także osoby 

świadczące usługi w ramach umów zlecenia dokonywali diagnozy potrzeb środowiska 

lokalnego, nawiązując kontakt telefoniczny lub osobisty i proponowali udzielenie pomocy 

osobom starszym.  

 W 2021 roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w 

ramach Programu „Wspieraj Seniora” skorzystało 37 osób – w tym 20 osób powyżej 70 roku 

życia oraz 17 osób poniżej 70 roku życia. Natomiast kilkanaście osób zgłaszało się ponownie 

z prośbą o udzielenie pomocy. Całkowita liczba zgłoszeń w ramach Programu Wspieraj 

Seniora”: 92 zgłoszenia.  

 

 

 

Usługa wsparcia polegała w szczególności na: zrobieniu i dostarczeniu zakupów, dostarczeniu 

żywności z Podprogramu POPŻ, wykupieniu leków, a także innych formach pomocy, tj. 

informowaniu o możliwości skorzystania z programu, wsparciu psychicznym czy dostarczeniu 

paczek świątecznych.  

 Informacja o Programie „Wspieraj Seniora” była zamieszczona w biuletynie Gminy 

Żabia Wola, plakaty o realizacji programu, numerem telefonu na ogólnopolską infolinię oraz 

numerem telefonu do pracowników socjalnych były rozmieszczone na tablicach 

informacyjnych.  

 Program zaspokaja potrzeby dużej grupy Seniorów zamieszkujących na terenie Gminy 

Żabia Wola. Seniorzy dowiadywali się o możliwość objęcia ich wsparciem głównie poprzez 

20

17

Liczba osób, które skorzystały z Programu 
"Wspieraj Seniora" 

powyżej 70 r. ż.

poniżej 70 r. ż.
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pracowników socjalnych docierających bezpośrednio do Seniorów oraz zgłaszając się 

telefonicznie. Program wpłynął pozytywnie na funkcjonowanie Seniorów, którzy doceniają 

taką formę pomocy i zdecydowali się na pozostanie w domu w czasie pandemii, jak również 

przyczynił się do zmniejszenia poczucia osamotnienia. Osoby w podeszłym wieku doceniły 

szczególnie możliwość wykupienia leków i zrobienia zakupów, ponieważ na terenie Gminy 

dowóz zakupów z lokalnych sklepów jest ograniczony a Seniorzy w zdecydowanej większości 

nie korzystają z Internetu.  

  

Zarówno w opinii Seniorów jak i pracowników tutejszego Centrum Usług Społecznych 

realizacja Programu „Wspieraj Seniora” jest zasadna. 

 

11. Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej 

Mając na uwadze współpracę wspierającą rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie naszej 

gminy oraz korzyści płynące z takiej współpracy dla społeczności lokalnej, na podstawie 

porozumienia pomiędzy Gminą Żabia Wola, a Województwem Mazowieckim, w imieniu 

którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wójt Gminy Żabia Wola w 2020 r. 

powołał Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej, jako aktywny łącznik pomiędzy 

samorządem, a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.  

Ekonomia Społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność 

ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych marginalizacją społeczną. W 2021 r. Rzecznik Ekonomii Społecznej odbył szereg 

szkoleń ekonomii społecznej. Jednym z podjętych przez niego działań był udział w 

zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dwudniowej wizycie 

studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. świętokrzyskiego. Celem wizyty 

było poznanie specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej spoza obszaru 

województwa mazowieckiego oraz wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i 

pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami. 

 

12. Informacja nt. pandemii COVID-19 

Rok 2021 był kontynuacją walki z pandemią SARS-Cov2 w Polsce. Pojawienie się szczepionki 

na Covid-19 pozwoliło minimalizować ryzyko zakażeń  koronawirusem bądź jego łagodnego 

przejścia. Według danych pozyskanych z Sanepidu z Grodziska Mazowieckiego od marca  

2020 r. do dnia 24 listopada 2021  odnotowano 1679 przypadków osób przebywających w 

kwarantannie granicznej, 614 osób w izolacji a 1972 osoby przebywały w kwarantannie 
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domowej. Były to ostatnie dane jakie uzyskano z Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, ponieważ w późniejszym czasie informacje dotyczące zakażeń  z terenu 

gminy Żabia Wola    nie były przekazywane. Wśród danych  pozyskanych z portalu www.gov.pl 

dotyczących liczby osób zaszczepionych wynikało, że najwięcej osób, które przyjęły minimum 

1 dawkę szczepionki w gminie Żabia Wola, mieściło się w przedziale wiekowym 40-59 i było 

to 1968 osób zaś najmniej  w przedziale 12-19 lat - 410 osób. Na 9226 mieszkańców liczba 

osób zaszczepionych minimum 1 dawką wynosiła 5161 osób co stanowiło 55,9% 

zaszczepionych, zaś liczba osób w pełni zaszczepionych wyniosła 5031 osób co stanowiło 

54,5%. Powyższy wynik plasował gminę Żabia Wola na 285 pozycji w ogólnopolskim rankingu 

zaszczepionych gmin (dane na dzień 24 listopada 2021) i jak zaobserwowano była to tendencja 

wzrostowa. Działania  GOPS  Żabia Wola skupiały się  na propagowaniu szczepień przeciw 

SARS-Cov2  a także na doraźnej pomocy w formie dostarczania żywności oraz leków w ramach 

programu „Wspieraj Seniora” oraz regularnym informowaniu o bezpiecznym zachowaniu w 

reżimie sanitarnym (dystans-dezynfekcja -maseczka). 

 

13. Program CZYSTE POWIETRZE 

Nowym zadaniem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w 

2021 r. jest wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego.  

Dokument ten wydawany jest na wniosek osoby starającej się o dofinansowywanie z programu 

„Czyste powietrze”. 

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

ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), które nakładają na gminy 

obowiązek wydawania takich zaświadczeń dla beneficjentów programu Czyste Powietrze.             

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).  

Dokument ten wydawany jest na wniosek osoby starającej się o dofinansowywanie z programu 

„Czyste powietrze”. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wydał 35 zaświadczeń o 

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa 

domowego. 

http://www.gov.pl/
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Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. 

Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W jego ramach można przeprowadzić szeroko pojętą termomodernizację budynków.  

 

14. Ogólnopolska Karta Seniora 

W naszej gminie jest ponad 1800 osób w wieku ponad 60 lat. Stanowi to blisko 20% ogólnej 

liczby mieszkańców. Wójt Gminy Żabia Wola wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy 

społeczności lokalnej oraz kierując się troską o warunki życia codziennego seniorów w dniu 1 

marca  2021 r. podpisał porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna 

Seniorom ze Stowarzyszeniem MANKO w Krakowie, które działa pod patronatem 

Ministerstwa Zdrowia. Tym samym w dniu 24 czerwca podczas uroczystej inauguracji Gmina 

Żabia Wola otrzymała tytuł partnera Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora oraz 

Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także programu Gmina Przyjazna Seniorom. Ogólnopolska 

Karta Seniora jest wydawana w celu aktywizacji seniorów oraz umożliwienia osobom, które 

przekroczyły 60 lat do korzystania z ulg oferowanych przez uczestniczących w programie 

Partnerów. Karta przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 60 rok życia. Bezpłatna i 

bezterminowa karta upoważnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi. Obecnie 

w program zaangażowało się ponad 300 partnerów na terenie całego kraju. Wśród firm, które 

przystąpiły do programu znajdują się między innymi: uzdrowiska, ośrodki zdrowotno-

medyczne, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki kulturalne (kina, teatry, muzea, klubokawiarnie), 

akademie językowe. Szczegółowa lista partnerów Karty Seniora znajduje się na stronie 

internetowej www.glosseniora.pl. Na terenie gminy Żabia Wola do współpracy przystąpiły 3 

firmy, które honorują Ogólnopolską Kartę Seniora: Klinika Terapii 15% zniżki na zabiegi, 

NZOZ Stomatologia Akodent 10% zniżki na zabiegi stomatologii zachowawczej oraz 

Fryzjernia 10% zniżki na strzyżenie damskie i męskie. Od czasu przystąpienia do Programu w 

roku 2021 zostało wydanych 120 Kart Seniora. 

 

15. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, zarówno w instytucjach 

publicznych, jak i w firmach prywatnych, dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Jej posiadacze 

uprawnieni są do zniżek, m.in. w sklepach spożywczych, na stacjach paliw, w bankach czy 

ośrodkach rekreacyjnych. 
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Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, z karty korzysta ok. 

700 tys. rodzin, czyli ok. 2,5 mln osób. Zniżki na kartę uwzględnia w przybliżeniu 5 tys. 

partnerów w 22 tys. punktach w Polsce. 

Od 1 marca 2021 roku realizacja Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzina została przekazana do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Wniosek o wydanie KDR można było 

złożyć osobiście w GOPS bądź elektronicznie za pośrednictwem platformy Informacyjno-

Usługowej Emp@tia  (empatia.mpips.gov.pl), do którego niezbędne jest posiadanie podpisu 

elektronicznego lub profilu zaufanego. 

W 2021 r. w okresie od 1 marca do końca grudnia zostało wydanych 84 Kart Dużej Rodziny. 

 

 

16. Gminna Karta Dużej Rodziny 

W myśl Uchwały nr 21/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. gmina Żabia Wola  podjęła działania 

zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na jej 

terenie. W tym celu powstała Gminna Karta Dużej Rodziny dzięki, której możliwe jest wsparcie 

oraz zapewnienie dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych dzieci i młodzieży z rodzin 

wielodzietnych. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym zamieszkałym na terenie Gminy 

Żabia Wola, tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia 

lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Wydawana jest od 1 

października każdego roku do 30 września kolejnego roku z możliwością przedłużenia 

ważności na kolejny okres.  Od dnia 1 arca 2021 r. realizację tego zadania przejął Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021 r. zostało wydanych 222 kart dla rodzin 3+ oraz 98 

kart dla rodzin 4+. 

 

V. ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH 

RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć 

potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Świadczenia te są 

realizowane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i 

obejmują:  

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku z tytułu:  
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 urodzenia dziecka;  

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;  

 samotnego wychowywania dziecka;  

 wychowywania w rodzinie wielodzietnej;  

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;  

 rozpoczęcia roku szkolnego;  

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.  

2. Świadczenia opiekuńcze:  

 zasiłek pielęgnacyjny;  

 specjalny zasiłek opiekuńczy;  

 świadczenie pielęgnacyjne;  

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.  

4. Świadczenie rodzicielskie; 

5. Świadczenie za życiem – wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się 

żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu.  

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, których 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 o stopniu 

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Jednorazowa zapomoga 

z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł. W 2021 r. w gminie Żabia Wola z systemu świadczeń 

rodzinnych skorzystało 415 rodzin. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacono 347 

osobom. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 234 osób. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 

55 rodzinom, specjalny zasiłek opiekuńczy został wypłacony 3 osobom. Jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 45 rodzinom, świadczenie rodzicielskie 

wypłacono 29 rodzinom. Świadczenie za życiem wypłacono jednej rodzinie. W 2021 r., 

wydano łącznie 429 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych. Wnioski o 

świadczenia rodzinne można składać w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu 

Empatia.  
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowej pomocy dla rodzin, w których 

pomimo zasądzonych wyrokiem sądu od rodzica alimentów są ich pozbawione z powodu 

bezskuteczności egzekucji komorniczej. W takich okolicznościach są wypłacane uprawnionym 

osobom świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, 

nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. Świadczenia te są realizowane zgodnie z ustawą z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przyznanie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. 

Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekracza 900,00 zł. W roku 2021 świadczenia te otrzymywało 30 uprawnionych osób. W 

2021 r., wydano łącznie 26 decyzji administracyjnych z zakresu funduszu alimentacyjnego. 

Wypłacono łącznie 138 464 zł. Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego składać w 

wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu Empatia. 

Dane odnośnie świadczeń rodzinnych  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych 

w 2021 roku obrazuje tabela nr 6 

 

L. p. Świadczenie 

Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych            

                  

    Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami    

                  

1. Zasiłek rodzinny 347 3241   366 750  

                

2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 10 10           10 000   

                  

    Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem         

3. w okresie korzystania z urlopu 13 78           30 424    

    wychowawczego         

                  

4. 

Dodatek z tytułu samotnego   

110 

  

        21 619  

  

wychowywania dziecka 

11     

            

                  

    Dodatek z tytułu kształcenia         
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5. i rehabilitacji dziecka 32 319   32 475    

    niepełnosprawnego         

                  

6. 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku   

183 

  

        17 165  

  

szkolnego 

183     

            

                  

7. 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka   

694 

  

62 621          

  

w rodzinie wielodzietnej 74     

                

    Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania   

                  

    na pokrycie wydatków związanych         

8. z zamieszkiwaniem w miejscowości, 0 0             0    

    w której znajduje się siedziba szkoły         

                  

    na pokrycie wydatków związanych         

9. z dojazdem do miejscowości, w której 69 461           30 090    

    znajduje się siedziba szkoły         

                  

      Świadczenia opiekuńcze       

                  

10. Zasiłek pielęgnacyjny 234 2 684         577 682    

              

11. Świadczenie pielęgnacyjne 55 627   1 212 119   

              

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 3 26           15 642    

                

13. Zasiłek dla opiekuna   0 0   0  

                  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

15.   Jednorazowa zapomoga z tytułu  45 45           45 000    

    urodzenia się dziecka           

Świadczenie rodzicielskie 
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16.   Świadczenie rodzicielskie 29 183           171 178    

               

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 

17.   Jednorazowe świadczenie „Za życiem”  1 1   4 000   

               

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

18.   Składki na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe opłacane 

za niektóre osoby pobierające 

świadczenia opiekuńcze 

  45  458   237 306   

                

19.     

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

niektóre osoby pobierające 

świadczenia opiekuńcze 

 

 

  

23  241   39 547   

  Fundusz alimentacyjny 

                

20. 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

            30 307           138 464  

        

     Razem: 3 012 082    

 

           

 

 

VI. REALIZACJA PROGRAMU  ,,RODZINA 500+” 

Program ma za zadanie zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem 

dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu ich większej liczby. 

W ramach programu "Rodzina 500+" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje 

świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku 

życia dziecka.  Jest to świadczenie nieopodatkowane. Świadczenie wychowawcze nie jest 

liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy 

to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

rodzinnych.   



33 
 

Obecny okres świadczeniowy 2021/2022, na który ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego trwa od 1 czerwca 2021  r. i zakończy się 31 maja 2022 r.  Następnie obsługę 

nowych wniosków przejmie całkowicie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast sprawy 

związane z poprzednimi okresami (w tym sprawy koordynacji) nadal będą obsługiwane przez 

CUS Żabia Wola).   

W omawianym okresie wypłacono 27 590 świadczeń wychowawczych i wydatkowano  kwotę 

13 732 159,50 zł. Jest to kolejny wzrost w porównaniu do lat poprzednich, który spowodowany 

jest głównie dużą liczbą rodzin, które przeprowadzają się do Gminy Żabia Wola.  

W sprawie świadczenia wychowawczego w 2021 r. łącznie wydano 17 decyzji 

administracyjnych oraz 1579 informacji o przyznaniu prawa do świadczenia 

wychowawczego.  

Tabela nr 7 zawiera dane liczbowe dotyczące świadczenia 500+ w okresie sprawozdawczym: 

 

Lp. Rodzaj 

świadczenia 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota wydatków na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w 

2021 r. 

 

1. 

 

Świadczenie 

wychowawcze 

 

1537 

 

27 590 

 

13 732 159,50 zł 

 

Poniższy wykres obrazuje wydatki na świadczenia wychowawcze w latach 2019, 2020 i 2021: 
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VII.  REKOMENDACJE  I WNIOSKI  

Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest obowiązkiem, wynikającym z 

art.110 ust.9 ustawy o pomocy społecznej. 

Rekomendacje i wnioski do  wdrażanie w 2022 roku zostały ustalone na podstawie Diagnozy 

potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Żabia 

Wola dokonanej w styczniu i lutym 2022.   

Wyniki badania ankietowego wskazują, iż mieszkańcy Gminy Żabia Wola  na pierwszym 

miejscu dostrzegają potrzebę poszerzenia działań związanych z promocją zdrowia w zakresie 

edukacji i profilaktyki zdrowotnej, kształtowania odpowiednich postaw prozdrowotnych oraz 

promowania zdrowego stylu życia. Mając na uwadze powyższe rekomendowane są do 

realizacji następujące zadania: 
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2019 r. - 9 749 553,70

2021 r. 13 732 159,50
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WYDATKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
W LATACH, 2019, 2020, 2021
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 Zwiększenie dostępności/oferty mediacji rodzinnych/ międzypokoleniowych/ 

partnerskich. 

 Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla poszczególnych grup 

społeczności lokalnej. 

 Utworzenie Punktu Informacyjnego przy Centrum Usług Społecznych który pomoże w 

wyszukaniu jak najbardziej optymalnego terminu wizyty w poradni specjalistycznej, 

rehabilitacyjnej oraz  który wykona czynności związane z rejestracją pacjentów do 

poradni specjalistycznych i rehabilitacyjnych, udzieli informacji dotyczących dni i 

godzin pracy placówek medycznych na terenie gminy Żabia Wola oraz  powiatu 

grodziskiego i województwa mazowieckiego. 

 Poszerzenie działań związanych z promocją zdrowia w zakresie edukacji i profilaktyki 

zdrowotnej, kształtowania odpowiednich postaw prozdrowotnych oraz promowania 

zdrowego stylu życia wśród wszystkich mieszkańców. 

 Upowszechnienie wolontariatu – przygotowywanie wolontariuszy i zapewnianie im 

możliwości pracy w zakresie świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Żabia Wola.  

 Podjęcie działań integracyjnych wśród mieszkańców Gminy Żabia Wola, budowanie 

relacji między nimi, jak i zaproponowanie szerokiej oferty spędzania czasu wolnego w 

atrakcyjny sposób.  

Rozszerzenie działań na rzecz współpracy instytucji i organizacji pozarządowych działających 

w Gminie pod kątem budowania partnerskiej współpracy. 

 Wprowadzenie usługi wytchnieniowej i poszerzenie ilości usług opiekuńczych. 

 Wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.   

 Wprowadzenie usług poradnictwa psychologicznego w tym psychologa dziecięcego. 

 

 

 

 

Źródła danych na podstawie, których opracowano  sprawozdanie: 

1. Dane finansowe Centrum Usług Wspólnych, 

2. Sprawozdania finansowo – rzeczowe przekazywane do Wojewody Mazowieckiego, 

3. Diagnoza potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych 

w Gminie Żabia Wola, 

4. Opracowania i diagnoza pracowników CUS w Żabiej Woli, 

5. Spostrzeżenia i konkluzje własne pracowników CUS w Żabiej Woli.  
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Załącznik nr 1 

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ ZA 2021 R. 

Na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ośrodek 

pomocy społecznej realizuje zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom 

pozbawionym opieki rodziców w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. Zgodnie z art. 176 w/w ustawy na samorządzie spoczywa obowiązek opracowania 

i realizacji 3-letnich, gminnych programów wspierania rodziny. 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

W grudniu 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przygotował Program 

Wspierania Rodziny w Gminie Żabia Wola na lata 2020-2022, który jest kontynuacją Programu 

realizowanego w latach 20217-2019. Powyższy Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Nr 100/XVII/2019. 

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest stworzenie optymalnych 

warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin 

dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo- wychowawczych. W 

tym celu w programie zawarto szereg szczegółowych działań, które mają 

umożliwić osiągnięcie założonego celu. 

Należą do nich: 

- wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi, 

- prowadzenie pracy socjalnej z rodziną, 

- wsparcie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich 

problemów życiowych, 

- podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej 

oraz przywrócenie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinom biologicznym. 

Adresatami gminnego programu są rodziny z gminy Żabia Wola dotknięte przemocą, 

problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, bezrobociem, przeżywającym trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, a także przedstawiciele instytucji oraz służb 

pracujących na rzecz dzieci i rodziny. 
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Asystent rodziny 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 159), gmina realizuje obowiązek zatrudnienia 

asystenta rodziny od 2013 roku. 

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego 

poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego 

głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny. Praca z rodziną 

jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez sąd dziecka 

poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami 

dzieci w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji 

sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem. W przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa 

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpłatność. 

W roku 2021 w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w ramach „Resortowego 

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, którego celem było wspomaganie i 

wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego w budowaniu systemu 

wspierania rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przy dofinansowaniu- zatrudnionych było łącznie 3 asystentów (0,5 etatu i 2 

umowy zlecenie). Asystenci korzystali ze szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. 

Pomocą w formie usług asystenta rodziny w 2021 roku objętych było 10 rodzin z terenu gminy 

Żabia Wola, co jest tożsame z rokiem poprzednim. 

Ponoszenie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

Następnym zadaniem realizowanym przez gminę, a wynikającym z Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2020-2022, jest ponoszenie wydatków związanych z 

umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

W 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 5 dzieci, co 

pokazuje tendencję wzrostową w porównaniu do roku poprzedniego. 

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2021 roku wyniosła 8 osób, zaś w 

2020 r. było to 10 osób.  

Główne przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej to: 



38 
 

 Nałogi rodziców;  

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; 

 Przemoc w rodzinie; 

 

   Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. określeniem zawartym w art. 196 ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowi kwota rocznych 

wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikająca z utrzymania dzieci z 

poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o 

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty 

w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce, 

ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku 

kalendarzowego. 

Tabela 1. WYDATKI PONIESIONE W LATACH 2020-2021. 

POBYT DZIECI W PLACÓWKACH 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

POBYT DZIECI W RODZINACH 

ZASTĘPCZYCH 

2020 r. 

 

 

89 333, 77 zł 

2021 r. 

 

 

106 223,78 zł 

 

 2020 r. 

 

 

45 589, 45 zł 

2021 r. 

 

 

44 109, 03 zł 

 

 

   Mając na uwadze skuteczność w udzielaniu pomocy rodzinom niewydolnym opiekuńczo – 

wychowawczo, konieczne jest utrzymanie dotychczasowego kierunku działań, a przede 

wszystkim wysokiej aktywności pozostałych instytucji i organizacji mających w swoich 

zadaniach pracę z rodziną. 

 

Przygotowała:  

Aleksandra Kołodziejczuk 
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Załącznik nr 2 

 

SPRAWOZDANIE Z  REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2022 ZA 2021 ROK 

 

 Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.) jednostki samorządu terytorialnego realizują 

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie Gmina Żabia Wola 

realizuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2017 – 2022 przyjęty przez Radę Gminy Żabia Wola Uchwałą Nr 

87/XXIII/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.  

Istotny element Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowi Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, który powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Żabia Wola Nr 90/2019 z dnia 

02 września 2019 roku.  

W odniesieniu do roku ubiegłego skład Zespołu Interdyscyplinarnego pozostał niezmienny. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli (obecnie Centrum Usług Społecznych 

w Żabiej Woli), 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żabiej Woli, 

- Posterunku Policji w Żabiej Woli (kierownik), 

- Oświaty (dyrektorzy Szkół), 

- Służby Zdrowia (pielęgniarka), 

- Sądu Rejonowego w Żyrardowie (kurator), 

Obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego niezmiennie w 2021 roku zajmował się 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – obecnie przekształcony w Centrum Usług Społecznych. 

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 

- integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów, 

- poszukiwanie źródła oraz diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

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

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
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- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym, 

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

 

Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem 

zjawiska przemocy w rodzinie i prowadzenia procedur „Niebieskiej karty” powołuje Grupy 

Robocze. W skład Grupy Roboczej wchodzą co najmniej trzy osoby: pracownik socjalny, 

dzielnicowy Posterunku Policji w Żabiej Woli oraz w zależności od zaistniałej sytuacji 

i okoliczności: jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym wówczas pedagog szkolny, 

psycholog albo wychowawca, jeśli w rodzinie istnieje problem z nadużywaniem alkoholu – 

członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jeśli zachodzi potrzeba 

to pracownik służby zdrowia, kurator sądowy lub inny specjalista.  

Członkowie Grupy Roboczej pracują zarówno z osobami, co do których istnieje podejrzenie, 

że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak i w stosunku do osób wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc. Grupa Robocza opracowuje oraz realizuje indywidualny plan 

pomocy rodzinie. Podczas trwania procedury w środowisku prowadzony jest monitoring 

rodziny przez dzielnicowego oraz pracownika socjalnego. Każde działania podejmowane 

wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz informacje dotyczące efektów tych 

działań są dokumentowane. Dokumentacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup 

Roboczych jest niejawna i nie podlega udostępnianiu osobom postronnym.  

 

W 2021 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 15 Niebieskich Kart 

A dotyczących podejrzenia stosowania przemocy w 15 rodzinach, w tym: 

- 9 procedur zostało wszczętych przez Policję,     

- 6 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

 

W 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas których ZI 

zdecydował o powołaniu 14 Grup Roboczych do pracy z rodzinami. Odbyło się 50 spotkań 

Grup Roboczych. W stosunku do dwóch rodzin Grupa Robocza postanowiła o przekazaniu do 

Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z użyciem 

przemocy w rodzinie.  

 

Charakterystyka osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą 

w rodzinie przedstawia się następująco: 
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ogółem: 15 osób w tym: 14 kobiet i 1 mężczyzn; 

- do 18 r. życia (dzieci): 2, 

- od 18 do 67 lat: 12 kobiet i 0 mężczyzn, 

- powyżej 67 r. ż.: 1 kobieta i 0 mężczyzn. 

Charakterystyka osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, 

wobec których wszczęto procedurę "Niebieskie Karty" w 2021 r.: 

ogółem: 15 osób w tym: 2 kobiety i 13 mężczyzn,  

- do 18 r. życia (dzieci): 0, 

- od 18 do 67 lat: 2 kobiety i 13 mężczyzn, 

- powyżej 67 r. ż.: 0. 

 

Podczas spotkań Grup Roboczych członkowie proponowali wsparcie psychologiczne w postaci 

bezpłatnej pomocy psychologicznej, która świadczona była w lokalu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Informowali także o możliwości skorzystania z bezpłatnej 

pomocy prawnej na terenie Gminy Żabia Wola. Na spotkaniach Grup Roboczych 

przekazywane były broszury dotyczące zjawiska przemocy. W 6 rodzinach, w których wszczęta 

została procedura Niebieskiej Karty występował problem alkoholowy w związku z którym 

członkowie Grupy Roboczej kierowali osoby do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

 

Przygotowała: Monika Skorek 
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Załącznik Nr 3  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM WOLONTARIATU PRZY 

GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI ZA ROK 2021  

 

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz 

osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.Pracują w instytucjach 

publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. To 

wolontariusze. 

Gminne Centrum Wolontariatu przy GOPS  w Żabiej Woli zostało stworzone w 2014 roku  i 

od początku taka forma pomocy cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców gminy Żabia 

Wola. 

Rok 2021, podobnie jak 2020, szczególny w związku z epidemią wirusa wywołującego 

chorobę COVID-19 kiedy to należało zmodyfikować funkcjonowanie ośrodka oraz przebieg 

realizacji niektórych zadań w zależności od aktualnych zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego, a także wydawanych przez rząd nowych przepisów prawa. Podczas występowania 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzonych wyjątkowych 

ograniczeń problemy mieszkańców gminy w wielu dziedzinach uległy zmianie, wolontariat był 

jedną z nich. 

 

Wykres 1.PORÓWNANIE ILOŚCI WOLONTARIUSZY W LATACH 2018-2021.: 
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W 2021 roku Gminne Centrum Wolontariatu zrzeszyło 75 wolontariuszy z terenu Gminy Żabia 

Wola podobnie, co ukazuje tendencję spadkową w porównaniu do roku 2020. 

W skład tej liczby wchodzą: 59 uczniów szkół podstawowych: w Józefinie, Ojrzanowie oraz 

Skułach, 4 opiekunów szkolnych kół wolontariatu, 12 dorosłych Wolontariuszy w osobach 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

W ostatnim czasie do Centrum Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli zgłosił się dorosły 

wolontariuszy z terenu innej gminy z którym zostało podpisane porozumienie o współpracy 

cyklicznej. 

W roku 2021 Wolontariusze z terenu gminy Żabia Wola brali udział w: 

 Akcji „Tusz do Paki”; 

 Zbiorkach karmy dla schroniska 

 Zakupie krzewów za wcześniej zebrane pieniądze pochodzące ze sprzedaży ciast 

 „Kartka dla Franka”- kartki z życzeniami dla chorego chłopca 

 Akcji dot. profilaktyki cukrzycy typu I 

 Zbiórce nakrętek; 

 Loterii fantowej z której dochód przeznaczony był na fundację opiekującą się 

jednym z uczniów Szkoły Podstawowej w Skułach; 

 Przygotowywaniu kartek świątecznych z życzeniami w okresie 

bożonarodzeniowym dla osób starszych, samotnych oraz rodzin niepełnych- w 

miesiącu grudniu; 

 Kolejnej edycji akcji „Szlachetna Paczka”-w miesiącu grudniu; 

 Akcji „Podziel się Gwiazdką”; 

 „Jarmarku Świątecznym”; 

Dzięki wykonywanym zadaniom zwiększyła się świadomość uczniów, na czym polega 

wolontariat, co, jak mamy nadzieję znacznie poszerzy grono wolontariuszy. Dzieci uczą się 

bezinteresownej pomocy na co dzień, a wykonywanie poszczególnych zadań daje im dużo 

radości i satysfakcji. 

ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK 

Zbieranie plastikowych nakrętek stało się jedną z najpopularniejszych form niesienia 

pomocy w naszej Gminie. Codziennie pozbywamy się bezużytecznych dla nas nakrętek. 
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Wyrzucamy je w ogromnych ilościach, jednak ich recykling jest bardziej opłacalny. Dzięki 

kilkunastu już akcjom udało się wesprzeć niepełnosprawne dzieci z terenu naszej gminy. 

 

BUDŻET 

W 2021 r. Gminne Centrum Wolontariatu dysponowało kwotą 5 360, 90 zł. 

Na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli funkcjonuje zgodnie z 

planem zakładka dot. aktualności związanych z wolontariatem oraz prowadzonych działań. 

Plan Działania Gminnego Centrum Wolontariatu na 2022 r.: 

 Propagowanie idei wolontariatu; 

 Kwartalne spotkania z udziałem opiekunów szkolnych kół wolontariatu oraz 

koordynatora; 

 Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami oraz fundacjami działającymi na rzecz 

pomocy innym; 

 Inicjowanie nowych akcji oraz imprez; 

 Pozyskanie sponsorów; 

 Kontynuacja cyklicznych akcji z poprzednich lat w tym m.in: Pikniku z wolontariatem, 

akcji Podziel się Gwiazdką. 

 

Przygotowała: Aleksandra Kołodziejczuk 
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Załącznik Nr 4 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

KLUB „SENIOR+” W SŁUBICY DOBREJ,  

W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WIELOLETNIEGO 

 „SENIOR+” NA LATA 2015 – 2020 

EDYCJA 2021 – MODUŁ II – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI 

 

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Żabiej Woli realizował zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2020-

2025, Edycja 2021 – Moduł II – „Zapewnienie funkcjonowania placówki” 

W 2021 roku koszt realizacji zadania wyniósł 109.620,,12 zł, z czego: 

 51.620,00 zł (47,09%) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

 58.000,12 zł (52,91%) środki własne gminy. 

 

Klub Senior+ w Słubicy Dobrej mieści się w budynku dawnej szkoły, przy ul. Słonecznej 

36. Oferta Klubu Seniora skierowana jest do 30 osób z terenu Gminy Żabia Wola, w wieku 

powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. W zależności od miesiąca oraz sytuacji 

pandemicznej Covid-19 frekwencja uczestników różniła się, pozostawała jednak na poziomie 

ponad 50% obecnych uczestników w każdym miesiącu. W kwietniu 2021 roku działalność 

klubu była zawieszona decyzją Wojewody Mazowieckiego z powodu Covid-19. W obawie o 

zakażenie niektórzy z Seniorów ograniczyli swój udział w zajęciach Klubu Senior+. Do stałych 

form spędzania czasu w Klubie należy zaliczyć zajęcia manualno-plastyczne odbywające się 

kilka razy w tygodniu (decoupage, wyszywanie, robienie na drutach, malowanie, wykonywanie 

ozdób świątecznych) oraz zajęcia rehabilitacyjne -usprawniające z elementami jogi i relaksacji, 

które odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny.  W pierwszej połowie roku Seniorzy 

uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez psychologa. Było to kilkanaście spotkań 

mających na celu poprawę kondycji psychicznej w kontekście procesu starzenia się, ale także 

aktualnej sytuacji na świecie związanej z pandemią. W drugiej połowie roku odbyły się dwa 

wykłady z bezpieczeństwa prowadzone przez funkcjonariusza Policji dotyczące oszustw 

metodą na wnuczka, na policjanta oraz zagrożeń w ruchu drogowym szczególnie z udziałem 

pieszych i rowerzystów. Dzięki wykładom prowadzonym przez pracownika socjalnego 

Seniorzy zapoznali się z ofertą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznych w Żabiej Woli 

(przekształconego obecnie w Centrum Usług Społecznych) skierowaną do Seniorów. Drugi 

wykład pracownika socjalnego dotyczył przemocy stosowanej wobec osób starszych, ze 

wskazaniem gdzie szukać pomocy będąc ofiarą. Organizowane były również warsztaty 
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kulinarne, seanse filmowe, spacery oraz trening umysłu (krzyżówki, rebusy, łamigłówki). 

Seniorzy uczestniczyli także w wycieczkach oraz w Ogólnopolskich Senioraliach 

w Tomaszowie Mazowieckim. Organizowane były także spotkania okolicznościowe – 

Mikołajki, Wigilia Bożego Narodzenia oraz spotkania integracyjne – np. ogniska. 

Seniorzy włączeni zostali w działalność wolontariacką i udział w imprezach gminnych tj. 

Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego prezentowali prace rękodzielnicze oraz 

przygotowali gorący posiłek dla mieszkańców. Przedstawiciele Klubu Senior+ w Słubicy 

Dobrej skorzystali także kilkukrotnie z zaproszenia przedszkola „Leśna Kraina” w Żabiej Woli 

i spędzili wspólnie poniedziałkowe popołudnia, czytając bajki. Spotkania te stanowiły idealną 

okazję do integracji międzypokoleniowej.  

Obserwuje się duże zainteresowanie na terenie Gminy Żabia Wola zajęciami 

skierowanymi do Seniorów. Członkowie Klubu Senior+ niejednokrotnie sami wychodzą 

z inicjatywą nowych aktywności, które realizują podczas pobytu w Klubie. Oferta Klubu 

Senior+ spełnia oczekiwania seniorów i zasadnym jest kontynuowanie funkcjonowania 

placówki w kolejnych latach.  

 

 

Przygotowała: Monika Skorek 


