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Wstęp 

 Realizacja założeń polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej leży w gestii 

zadań własnych gminy. Zgodnie z zapisem art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 

12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) obowiązek zapewnienia realizacji 

zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na 

organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Co za tym idzie na terenie 

każdej gminy funkcjonują jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w tym zakresie.  W 

gminie Żabia Wola za wykonanie zadań zleconych i własnych nałożonych ustawą 

odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Swoje wszelkie działania Ośrodek 

skupia na podstawowej komórce społecznej, którą jest rodzina. Bardzo często się zdarza, że 

właśnie te podstawowe grupy przeżywają trudności, z którymi niekoniecznie są w stanie sobie 

poradzić. Wpływa na to szereg czynników, które w rezultacie mogą przyczynić się do tego, że 

rodzina stanie się dysfunkcyjna, co pociąga za sobą kolejne, negatywne skutki. Rodzina, jako 

swego rodzaju fundament, powinna się kojarzyć z bezpieczeństwem, ciepłem, stabilizacją. 

Jednak w sytuacji gdy dobro tej podstawowej komórki zostanie zachwiane, powinna ona 

uzyskać szczególny rodzaj wsparcia, ochrony i troski.  

 Działalność Ośrodka przyczynia się do tego, że rodzina przeżywająca w danym 

momencie trudności ma możliwość skorzystania z rzetelnego i profesjonalnego wsparcia. 

Praca na rzecz rodziny skoncentrowana jest na zapewnieniu pomocy w sytuacjach zagrożenia, 

jak również ma na celu podjęcie działań naprawczych, które w rezultacie przyczynią się do jej 

usamodzielnienia.  

 Działania podejmowane przez pracowników Ośrodka mają na celu zmniejszenie 

ubóstwa, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizację zawodową czy podnoszenie 

świadomości społecznej w różnych obszarach życia. Wszelkie zadania realizowane są w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem środków finansowych 

przeznaczonych na dany cel.  

 Bez względu na rodzaj oczekiwanej pomocy wszyscy klienci GOPS traktowani są z 

jednakową troską i każdemu z nich udzielana jest stosowna pomoc. Głównym celem Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli jest łagodzenie trudnej sytuacji osób i rodzin nie tylko w 

formie materialnej, ale również poprzez wdrażanie pozamaterialnych form pomocy, w tym 

pracy socjalnej wobec indywidualnych osób, rodzin, pracy poprzez grupę, aktywizowania 

społeczności lokalnej. 

 Sytuacja pandemiczna wymusiła szereg zmian nie tylko w funkcjonowaniu rodziny, 

ale również i instytucji.  W związku z tym narodziły się nowe potrzeby i oczekiwania 
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mieszkańców, a obowiązujący reżim sanitarny zobligował jednostki pomocowe do 

zweryfikowania, nie tylko dotychczasowych metod pracy, ale również do wprowadzenia 

zmian w warunkach lokalowych i bezpośredniej obsłudze klientów. Jednak bez względu na 

obligatoryjne obostrzenia pracownicy dokładali wszelkich starań, aby mieszkańcy jak 

najmniej odczuwali skutki pandemii, a każdy potrzebujący otrzymał pomoc adekwatną do 

potrzeb. 

   

I. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI 

1. Podstawy prawne działalności 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, jako jednostka budżetowa 

samorządu, jest odpowiedzialny za wykonanie zadań zleconych i własnych w szeroko 

pojmowanej polityce społecznej  na poziomie gminy. Zgodnie z ustaleniami wójta gminy 

realizowane są zadania własne, natomiast zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

wykonywane są na podstawie ustaleń wojewody  

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli realizował zadania 

wynikające z:   

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, 

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

13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start", 

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

 

2. Organizacja pracy, zatrudnienie, szkolenia. 

Standardy organizacji pracy i zatrudnienia w jednostce  precyzuje Regulamin Organizacyjny. 

Określa on jasno zasady kierowania ośrodkiem ale również jego strukturę i zakres 

funkcjonowania. Obliguje jednostkę do działań na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, statutu, uchwał rady, zarządzeń wójta oraz zarządzeń dyrektora. Dokument ten 

przedstawia strukturą organizacyjną Ośrodka jak również zakres działań poszczególnych 

pracowników. Aktualnie w skład ośrodka wchodzą następujące sekcje, placówki i stanowiska 

pracy wraz z wymiarem etatu: 

1)  Dyrektor  -   DK  - 1 etat, 

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

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 etat (od stycznia do sierpnia 2020 r.) 1/2 etatu (od września 

 2020 r.), 

b. stanowisko ds. administracyjnych – 1 etat, 

c. sprzątaczka - 1/2 etatu, 

6) Składnica akt - SA. 

Ponadto zatrudnieni są pracownicy na podstawie umowy zlecenie: asystent rodziny (2 osoby), 

prawnik, informatyk, inspektor danych osobowych oraz dwie osoby świadczące usługi 

opiekuńcze. Regulamin określa zakres działań poszczególnych sekcji i pracowników tożsamy 

z indywidualnym zakresem obowiązków każdej z osób pracujących. Zawiera również 

podstawowe informacje takie jak godziny otwarcia oraz zobowiązanie pracowników do 
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przestrzegania kodeksu etycznego przez pracowników, który stanowi załącznik do 

regulaminu .  

Bardzo często działania Ośrodka wymagają podejścia interdyscyplinarnego. W związku z tym 

realizacja zadań wymaga kooperacji z innymi jednostkami z terenu gminy, powiatu i 

województwa.   W roku 2020 GOPS w Żabiej Woli współpracował z: 

- placówkami oświatowymi, 

- służbą zdrowia (lokalną, powiatową, wojewódzką), 

- policją, 

- 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 2020 roku w Ośrodku wydano łącznie: 

- 705 decyzji administracyjnych  

- 1 176 informacji o przyznaniu świadczenia 

 

Szkolenia  

Specyfika pracy w pomocy społecznej wymaga ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy. 

Zmieniające się przepisy obowiązującego prawa oraz przystępowanie do realizacji nowych 

zadań obligują pracowników do podnoszenia i rozszerzania swoich kwalifikacji. Wszelkie 

działania wymagają odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które dzięki odbytym szkoleniom 

przyczyniają się do rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych.  

W 2020 roku pracownicy Ośrodka uczestniczyli w następujących szkoleniach: 
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- Bezpieczeństwo IT i polityka antykorupcyjna, 

- Mowa ciała i komunikacja niewerbalna, 

- Kurs pierwszej pomocy. 

Ponadto z uwzględnieniem indywidualnego zakresu obowiązków poszczególni pracownicy 

podnosili swoje kompetencje w zakresie: 

- Pracy pracownika socjalnego w terenie, 

- Procedury świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i 500+ w czasach pandemii 

COWID-19 oraz zmiany w dochodach 

- Bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w świetle 

zmian związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - przepisy tzw. tarczy antykryzysowych, 

- Zmiany dotyczące nowego okresu zasiłkowego/świadczeniowego w świadczeniach 

rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Bieżąca realizacja świadczeń 

wychowawczych 500+. 

 Z uwagi na sytuację pandemiczną oferta dostępnych szkoleń stacjonarnych praktycznie nie 

istniała. Obowiązujące obostrzenia wymusiły na organizatorach przejście do formy zdalnej, 

za pośrednictwem specjalnych platform czy komunikatorów.  

Pomimo odbywanych szkoleń część pracowników kontynuowała naukę na studiach 

wyższych, podnosząc swoje kompetencje zawodowe.  

 

II. INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU GOPS W 2020 R. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola Nr 31/XIX/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. 

Pomimo zmian trendów w polityce  społecznej, w szczególności oferowaniu usług 

społecznych, nadal podstawowym instrumentem pomocy społecznej są środki finansowe 

przeznaczone na realizacje świadczeń. 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 2020 roku obrazuje  

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

  

852 

  POMOC SPOŁECZNA 802 692,59 3 388,00 497 980,32 1 304 060,91 

85202 Domy pomocy społecznej              87 244,09 zł                            -   zł                           -   zł              87 244,09 zł  

85205 
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

               2 497,87 zł                            -   zł                           -   zł                2 497,87 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              29 327,29 zł              29 327,29 zł  

85214 

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

           106 504,30 zł                            -   zł              13 210,66 zł            119 714,96 zł  

85216 Zasiłki stałe                           -   zł                            -   zł            326 505,02 zł            326 505,02 zł  

85219 
Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

           546 106,79 zł                 1 218,00 zł              81 017,00 zł            628 341,79 zł  

85228 
Usługi opiekuocze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuocze 

             28 642,45 zł                 2 170,00 zł                           -   zł              30 812,45 zł  

85230 
Pomoc w zakresie 
dożywiania 

             10 199,92 zł                            -   zł              15 299,86 zł              25 499,78 zł  

85295 Pozostała działalnośd              21 497,17 zł                            -   zł              32 620,49 zł              54 117,66 zł  

853 

  
Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

                  298,86 zł                            -   zł                1 938,00 zł                2 236,86 zł  

85322 Fundusz pracy                   298,86 zł                            -   zł                1 938,00 zł                2 236,86 zł  

854 

  
EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

               5 543,52 zł                            -   zł                9 184,00 zł              14 727,52 zł  

85415 
Pomoc materialna dla 
uczniów o charakterze 
socjalnym 

               5 543,52 zł                            -   zł                9 184,00 zł              14 727,52 zł  

855 

  RODZINA            237 125,89 zł        17 011 096,87 zł                           -   zł       17 248 222,76 zł  

85501 
Świadczenia 
wychowawcze 

                          -   zł        13 334 922,31 zł                           -   zł       13 334 922,31 zł  

85502 

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

             27 326,86 zł          3 174 316,36 zł                           -   zł         3 201 643,22 zł  
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społecznego 

85504 Wspieranie rodziny              74 875,81 zł             459 110,00 zł                           -   zł            533 985,81 zł  

85508 Rodziny zastępcze              45 589,45 zł                            -   zł                           -   zł              45 589,45 zł  

85510 
Działalnośd placówek 
opiekuoczo-
wychowawczych 

             89 333,77 zł                            -   zł                           -   zł              89 333,77 zł  

  85513 

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

                          -   zł               42 748,20 zł                           -   zł              42 748,20 zł  

    RAZEM:         1 045 660,86 zł        17 014 484,87 zł            509 102,32 zł       18 569 248,05 zł  

 

III. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Struktura świadczeniobiorców 

Świadczeniobiorcami pomocy społecznej są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej 

i niepotrafiące samodzielnie jej przezwyciężyć. Z mocy ustawy zadaniem jednostki jest 

wspieranie osoby bądź rodziny w działaniach zmierzających do zaspokojenie niezbędnych 

potrzeb, umożliwiając tym samym egzystencję w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Należy w tym wszystkim pamiętać o pozafinansowych formach pomocy, które 

stają się coraz bardziej nieodzowne. Nie bez znaczenia są również działania profilaktyczne i 

edukacyjne na rzecz świadczeniobiorców, które mają bezpośredni wpływ na  zapobieganie 

niepożądanych zjawisk społecznych.  

Wsparcie pieniężne w pomocy społecznej uzależnione jest od kryterium dochodowego 

określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej obowiązującym od 1 października 2018 r. Zgodnie z § 1 ustalono następujące 

kryteria dochodowe: 

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł, 

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł; 

Poza spełnieniem tzw. kryterium dochodowego udzielenie pomocy jest również uzależnione 

od wystąpienia co najmniej dwóch przesłanek. Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej  

wsparcia udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa; 
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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; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 

Zgodnie z art. 41 w/w ustawy w szczególnie uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość 

udzielenia pomocy w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dla osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny.  

Analizując liczbę świadczeniobiorców OPS w 2020 roku w stosunku do ogólnej liczby 

mieszkańców (stan na dzień 31.12.2020 – 8.956 )  należy stwierdzić iż stanowi -  3,28 %. 

Rzeczywistą liczbę rodzin i osób objętych pomocą przedstawiono w tabeli 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) 

1 194 130 130 271 

w tym: 
2 131 108 108 198 

świadczenie pieniężne 

świadczenia 

niepieniężne 
3 64 36 36 136 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych 

bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 

4 1 1 1 4 
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Świadczenia przyznane w 

ramach zadań własnych 

bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 

5 193 129 129 267 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej - ogółem 
6 X 115 115 258 

w tym: 

7 X 6 6 23 wyłącznie w postaci 

pracy socjalnej 

 

Typy rodzin objętych pomocą społeczną obrazuje 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) 1 136 136 294 

o liczbie osób 
2 76 76 76 

1 

2 3 22 22 44 

3 4 6 6 18 

4 5 15 15 60 

5 6 9 9 45 

6 i więcej 7 8 8 51 

w tym (z wiersza 1) 

8 28 28 128 rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 

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

o liczbie dzieci 
9 3 3 9 

1 

2 10 11 11 44 

3 11 11 11 55 

4 12 1 1 6 

5 13 2 2 14 

6 14 0 0 0 

7 i więcej 15 0 0 0 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 

17+18+19+20) 
16 16 16 44 

o liczbie dzieci 
17 9 9 18 

1 

2 18 3 3 9 

3 19 3 3 12 
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4 i więcej 20 1 1 5 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW 

OGÓŁEM (wiersz 22+23+24+25) 
21 31 31 53 

o liczbie osób 
22 18 18 18 

1 

2 23 9 9 18 

3 24 1 1 3 

4 i więcej 25 3 3 14 

 

Analizując powody przyznawania świadczeń wynika, iż trudna sytuacja życiowa 

świadczeniobiorców jest spowodowana: 

1) ubóstwem, 

2) niepełnosprawnością, 

3) długotrwałą lub ciężką chorobą, 

4) bezrobociem, 

5) bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

6) potrzebą ochrony macierzyństwa. 

Należy jednak pamiętać, że przyznanie pomocy wymaga spełnienia dwóch przesłanek, a 

również często zdarzają się przypadki, że klienci otrzymują wsparcie spełniając jednocześnie 

trzy i więcej. Szczegółowo powody trudnej sytuacji życiowej świadczeniobiorców 

przedstawia 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 95 95 200 

SIEROCTWO 2 0 0 0 

BEZDOMNOŚĆ 3 5 5 5 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 10 10 50 

W TYM: 
5 6 6 32 

WIELODZIETNOŚĆ 

BEZROBOCIE 6 25 25 63 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 71 71 123 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 54 54 93 
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BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-

WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO - OGÓŁEM 

9 21 21 79 

W TYM: 
10 12 12 36 

RODZINY NIEPEŁNE 

RODZINY WIELODZIETNE 
11 7 7 35 

PRZEMOC W RODZINIE 12 1 1 4 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 0 

ALKOHOLIZM 14 7 7 15 

NARKOMANIA 15 0 0 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 

ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 
16 2 2 3 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY 

STATUS UCHODŹCY, OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ  

LUB ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY 

17 0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 18 0 0 9 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 0 0 0 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 0 

 

2. Charakterystyka przyznanych świadczeń 

Dane odnośnie udzielonych świadczeń należących do zadań własnych gminy: zasiłki stałe, 

okresowe, celowe, celowe specjalne, pomoc w formie posiłku i schronienia przedstawia 

tabela nr 5. Zawarto w niej informacje liczbowe oraz finansowe. 

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 1 193 X 499561 129 267 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 47 545 326505 47 64 

z tego: 
3 X X 0 X X 

środki własne 

Dotacja 4 X X 326505 X X 

w tym przyznany dla osoby: (z wiersza 2) 5 41 475 293610 41 41 



14 
 

samotnie gospodarującej 

pozostającej w rodzinie 6 6 70 32895 6 23 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 7 12 34 13761 12 33 

z tego: 
8 X X 550 X X 

środki własne 

Dotacja 9 X X 13211 X X 

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7) 
10 8 25 9791 8 21 

Bezrobocia 

długotrwałej choroby 11 1 3 1052 1 1 

Niepełnosprawności 12 1 2 559 1 3 

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 2 4 2359 2 8 

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 5 48 55926 5 5 

POSIŁEK 17 63 2976 25500 28 124 

w tym dla: 
18 63 2976 25500 28 124 

Dzieci 

UBRANIE 19 0 0 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 20 2 832 28642 2 3 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 

WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 

WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO 

21 0 0 0 0 0 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 

OGÓŁEM 
22 79 X 49227 77 155 

w tym: 
23 33 58 22303 31 53 

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 115 258 

 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Do zadań własnych obowiązkowych gminy należy organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy 

o pomocy społecznej). Natomiast zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej do 
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zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie usług opiekuńczych może być 

udzielona: 

- 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.  

Kwestia odpłatności za świadczone usługi została sprecyzowana w Uchwale 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. Z kolei odpłatność za świadczone specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra 

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

opiekuńczych.  

W 2020 r. pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona była na rzecz dwóch osób, 

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

wojewody realizowane było 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 

Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia 

jeżeli jest tego pozbawiona. W minionym roku z tej formy wsparcia skorzystało 5 osób z 

czego jedna osoba przebywała w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

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. 
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W roku 2020 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 Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Pensjonat                  

Socjalny w Warszawie, 

- Schronisko dla osób bezdomnych Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" w Warszawie. 

 

5. Kierowanie osób do domów pomocy społecznej 

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze. zm.). 

Domy pomocy społecznej to placówki przeznaczone dla osób wymagających całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie 

funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w 

formie usług opiekuńczych (zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej).  

Domy pomocy społecznej  zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do 

wymagającego całodobowej opieki starszego, chorego lub niepełnosprawnego członka 

rodziny 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. 

Decyzja administracyjna kierująca daną osobę do placówki wydawana jest na podstawie: 

- 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. 

Kolejnym etapem jest wydanie przez organ powiatowy decyzji o umieszczeniu w Domu 

Pomocy Społecznej. Następnie jednostka samorządowa sporządza decyzję o odpłatności za 
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pobyt. Kwestię całej procedury dotyczącej tego rodzaju placówek szczegółowo opisuje 

Rozdział 2 Działu II ustawy o pomocy społecznej.   

W okresie sprawozdawczym 3 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, 

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Żyrardowie. 

W 2020 roku odpłatność na ten cel wyniosła 87 244,00 zł. 

 

6. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

Osoby korzystające z prawa do zasiłku stałego z pomocy społecznej posiadają również 

uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego. Warunkiem otrzymania tej formy wsparcia jest 

brak uprawnień do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składki ZUS 

w 2020 roku Ośrodek opłacał dla 47 osób. Koszty te w całości finansowane były z dotacji z 

budżetu Wojewody i wyniosły 29.327,00 zł. 

 

IV. INNA DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

MAJĄCA NA CELU WSPARCIE OSÓB I RODZIN 

1. Dożywianie  

- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach 

W 2020 r. Ośrodek realizował wieloletni program ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-

2023. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i 

młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i 

życiowej. Wsparcie w ramach programu udzielane było osobom spełniającym warunki 

otrzymania pomocy wskazane w ustawie oraz odpowiednie kryterium dochodowe.   

W ramach ww. programu wydano decyzję przyznającą tę formę pomocy dla 63 dzieci z 28 

rodzin. Dożywianie odbywało się w 14 instytucjach (przedszkolach, szkołach i placówkach 

socjoterapeutycznych). Pomoc w formie dożywiania w szkołach na terenie naszej Gminy 

realizowana była w formie jednego gorącego dania.  

 

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

GOPS w Żabiej Woli w minionym  roku realizując powyższy Program (Podprogram 2019), 
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na zasadzie zawartej umowy,  współpracował z Polskim Czerwonym Krzyżem, oddział w 

Grodzisku Mazowieckim. Rola pracowników Ośrodka polegała na promowaniu idei i zasad 

Programu oraz wydawaniu skierowań do punktu odbioru żywności. W związku ze stanem 

zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzonymi ograniczeniami w odbiorze żywności z 

siedziby oddziału PCK w Grodzisku Mazowieckim, żywność wydawana była w Żabiej Woli 

przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Na Podprogram 

2019 (realizowany w 2020 roku) wydano 118 skierowań. Żywność była przekazywana 

cyklicznie i stanowiła pomoc nieodpłatną. Obejmowała artykuły spożywcze, takie jak: 

produkty skrobiowe, warzywne i owocowe, mleczne, puszki mięsne, cukier i tłuszcze.  

W oparciu o wieloletnie doświadczenie związane z przekazywaniem mieszkańcom artykułów 

spożywczych należy stwierdzić, że pomoc w postaci artykułów żywnościowych jest 

potrzebna i ceniona przez klientów OPS oraz, że z każdym rokiem wzrasta liczba osób 

korzystających ze wsparcia w tej formie. Pomoc żywnościowa w znacznym stopniu odciąża 

budżet domowy wielu rodzin borykających się z trudnościami finansowymi. 

 

- udział w Projekcie pn. „Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m. st. Warszawa” 

realizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.  

Dzięki współpracy z ww. Fundacją przed okres dwóch miesięcy dwa razy w tygodniu 

mieszkańcy naszej gminy korzystali nieodpłatnie z pomocy w formie gorącego, 

dwudaniowego posiłku. Posiłki przygotowane były przez Spółdzielnię Socjalną “Margines” w 

Warszawie i dostarczane do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, 

skąd odbierali je mieszkańcy. Z tej formy wsparcia korzystało 10 osób, których 

funkcjonowanie świadczy o niezaradności życiowej i potrzebie wsparcia. 

 

2. Pomoc rzeczowa  

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

Z uwagi na okres pandemii skala tej formy pomocy była nieco ograniczona. W ramach 

wsparcia prowadzono następujące działania: 

 

-  CYKLICZNA   ZBIÓRKA   ,,PODZIEL SIĘ GWIAZDKĄ’’ 

W okresie od 5 do 14 grudnia 2020 r.  Gminne Centrum Wolontariatu działające przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli po raz kolejny zorganizowało zbiórkę 
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artykułów spożywczych, środków czystości, słodyczy oraz zabawek dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców gminy. Dzięki uprzejmości właścicieli lokalnych sklepów oraz 

szczodrości klientów, którzy w tym wyjątkowym okresie wykazali się empatią, udało się 

przygotować 33 paczki. Zebrane dary zostały przekazane przed Świętami Bożego Narodzenia 

wytypowanym rodzinom z dziećmi i osobom samotnym. 

 

- OGÓLNOPOLSKA  AKCJA  ,,SZLACHETNA PACZKA’’ 

Pandemia nie przeszkodziła Wolontariuszom z Żabiej Woli w zorganizowaniu akcji. Po raz 

czwarty lokalny sztab zmobilizował swoje siły. Tak 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 

W dalszym ciągu dużym zainteresowanie cieszy się ten rodzaj zbiórki. Z Ośrodkiem 

kontaktują się mieszkańcy, którzy posiadają niepotrzebne, aczkolwiek sprawne meble, sprzęty 

czy odzież. Część osób anonimowo przekazuje dary, pozostawiając je w siedzibie GOPS, w 

wyznaczonym do tego miejscu. Dzięki wiedzy na temat ewentualnych potrzeb 

poszczególnych podopiecznych pracownicy przekazują zgromadzone rzeczy bezpośrednio do 

osób zainteresowanych. 

 

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

zastępczej  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli realizuje zadania wynikające z ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należące do zadań własnych gminy. 

Konsekwencją tego są działania zapisane w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 

2020-2022 przyjętym Uchwałą Nr 100/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 

2019 r. Program został przygotowany w oparciu o art. 176 w/w ustawy.  

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 
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Kolejnym aktem normatywnym obligującym ośrodki pomocy społecznej do podejmowania 

działań jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na 

mocy tego dokumentu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli został 

powołany Zespół Interdyscyplinarny. Celem ZI jest podejmowanie takich działań, których 

realizacja zmierza do ustania zjawiska przemocy. Ogromne znaczenie w tej kwestii ma 

również umiejętne planowanie w oparciu o diagnozę potrzeb, którego efektem są skuteczne 

działania pomocowe. 

Sprawozdanie z realizacji powyższych zadań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

dokumentu. 

 

5. Świadczenie pracy socjalnej 

W 2020 roku praktycznie każdy rodzaj działalności spotkał się z nowymi, nieznanymi dotąd 

wyzwaniami. Pandemia COVID-19 nie ominęła również pomocy społecznej. Wprowadzone 

obostrzenia oraz obowiązujący reżim sanitarny wpłynęły na zmianę dotychczasowych metod 

pracy. Świadczenie pracy socjalnej w miejscu zamieszkania zostało ograniczone w taki 

sposób, aby nie ucierpiało na tym dobro podopiecznych. Pracownicy socjalni częściej 

kontaktowali się z klientami telefonicznie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii odnosiło 

się bezpośrednio do zadań realizowanych przez jednostki pomocowe, wskazując metody 

pracy, które byłyby bezpieczne zarówno dla pracownika jak i beneficjenta.  

Należy pamiętać, że w tym trudnym okresie pandemia dla wielu osób nie była jedynym 

problemem. W dalszym ciągu mieszkańcy borykali się z trudnymi sytuacjami wymagającymi 

wsparcia ze strony Ośrodka. Nadal świadczono pracę na rzecz rodzin wielodzietnych, osób 

niepełnosprawnych, ciężko chorych czy bezrobotnych, niekoniecznie dotkniętych 

bezpośrednio koronawirusem. 

Pracownik socjalny na co dzień styka się z osobami potrzebującymi, niepotrafiącymi 

samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb czy znajdującymi się w danym momencie w 

trudnej sytuacji życiowej. Profesjonalne zareagowanie na określone trudności jednostki 

uzależnione jest od ich dogłębnego zrozumienia i zdiagnozowania. Model pracy uzależniony 

jest od profilu beneficjenta. Inne działania podejmowane są w pracy z zaburzonym dzieckiem, 

a inne z osobą dorosłą np. długotrwale bezrobotną. Dlatego w pracy socjalnej tak ważne jest 

podejście indywidualne, nastawione bezpośrednio na konkretną jednostkę.  
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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.  

Praca socjalna obejmowała w roku 2020, w szczególności następujące zagadnienia:  

- 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; 

-  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 

GOPS, 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; 
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- 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 dobie wszechobecnych zmian istotne jest zweryfikowanie metod oraz narzędzi 

stosowanych w pomocy społecznej. Oczekiwania i potrzeby społeczne rzutują bezpośrednio 

na pracę instytucji pomocowych. Coraz większa liczba osób oczekuje na różnego rodzaju 

pomoc pozafinansową, również w postaci usług.   

Skuteczność działań pracownika, a co za tym idzie efektywność pracy socjalnej wymaga nie 

tylko znajomości obowiązujących przepisów ale również empatii.  

 

6. Działalność Gminnego Centrum Wolontariatu 

Gminne Centrum Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli funkcjonuje od 2014 roku. 

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która chce nieść pomoc drugiemu człowiekowi. 

Przy tej formie pomocy nie obowiązują kryteria dochodowe czy też konieczność spełnienia 

ustawowych przesłanek. Ważne jest aby działania w tym zakresie były prowadzone 

bezinteresownie i przynosiły zadowolenie zarówno wolontariuszowi jak i osobie, której 

pomagał.  

Działania podejmowane w ramach Gminnego Centrum Wolontariatu zawarto w załączniku  

nr 3. 

 

7. Pomoc materialna dla uczniów: stypendia szkolne 

W roku 2020 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 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

Do otrzymania stypendium obowiązują kryteria ustawowe i dochodowe wynikające z ustawy 

o pomocy społecznej – to jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 528 złotych 

netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 

Pomoc materialna dla uczniów udzielona była w formie stypendium szkolnego. W okresie od 

stycznia do czerwca 2020 r. (rok szkolny 2019/2020) tą formą pomocy zostało objętych 14 

uczniów, natomiast od września do grudnia 2020 r. (rok szkolny 2020/2021) 13 uczniów. 
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Wydatki na stypendia szkolne wyniosły w 2020 r. łącznie 14.727,52 zł, z czego 9.184,00 zł 

pochodziło z dotacji, natomiast wkład własny gminy to kwota 5.543,52 zł 

 

8. Zadania realizowane w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, 

tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające 

obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej. 

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze 

środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – 

na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony 

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego. Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia 

kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustalenie czy nie 

występują dysproporcje 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 2020 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 okresie sprawozdawczym kontynuowano działalność placówki wsparcia dziennego – Klub 

Senior + w Słubicy Dobrej, w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020” 
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Moduł II. Również ten obszar został dotknięty skutkami pandemii. Sprawozdanie opisowe z 

realizacji powyższego zadania stanowi Załącznik Nr 4. 

 

10. Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” w Gminie Żabia Wola w 2020 roku 

 

Gmina Żabia Wola w 2020 roku realizowała Program „Wspieraj Seniora” w ramach 

Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. W związku z powyższym Zarządzeniem 

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

października 2020 roku została wprowadzona procedura postępowania dla pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w ramach działań w Programie 

„Wspieraj Seniora”.  

Realizacja Programu odbywała się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – pracownicy 

odwiedzali Seniorów w rękawiczkach i maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego. 

Pracownicy socjalni w swoich rejonach stale dokonywali diagnozy potrzeb środowiska 

lokalnego, nawiązując kontakt telefoniczny lub osobisty i proponowali udzielenie pomocy 

osobom starszym. 

W 2020 roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w ramach 

Programu „Wspieraj Seniora” skorzystało 27 osób – w tym 20 osób powyżej 70 roku życia 

oraz 7 osób poniżej 70 roku życia. Ponadto kilka osób skorzystało z pomocy więcej niż jeden 

raz.  

Wśród najczęstszych form pomocy, którymi zostali objęci Seniorzy należy wymienić: 

zrobienie i dostarczenie zakupów, pomoc w zorganizowaniu opału na zimę, wykupienie 

leków, a także inne formy, tj. informowanie o możliwości skorzystania z programu, wsparcie 

psychiczne czy dostarczenie paczek świątecznych. 

Aby dotrzeć z informacją o Programie „Wspieraj Seniora” na tablicach informacyjnych w 

każdej z miejscowości Gminy Żabia Wola zostały rozwieszone plakaty z informacją o 

realizacji Programu, numerem telefonu na ogólnopolską infolinię oraz numerem telefonu do 

tutejszego Ośrodka.  

Program spotkał się z zainteresowaniem grupy docelowej. Seniorzy dowiadywali się 

o możliwości objęcia ich wsparciem, głównie zgłaszając się telefonicznie do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Program wpłynął pozytywnie na funkcjonowanie 

Seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu w czasie pandemii, jak również 

przyczynił się do zmniejszenia poczucia osamotnienia Seniorów z terenu Gminy Żabia Wola.  
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11. Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej 

 

Mając na względzie współpracę międzyinstytucjonalną wspierającą rozwój sektora ekonomii 

społecznej na terenie województwa mazowieckiego oraz korzyści płynące z takiej współpracy 

dla społeczności lokalnej 18 grudnia 2020 roku zostało zawarte porozumienie między 

Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a Gminą Żabia Wola, reprezentowaną przez 

Piotra Rybkę - Wójta Gminy Żabia Wola. W tym celu został powołany lokalny „Rzecznik 

Ekonomii Społecznej i Solidarnej”, a osobą pełniącą tę funkcję został pracownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

Powołanie lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” pozwoli Gminie 

realizować przy współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej działania 

wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej. Dzięki temu Gmina będzie mogła realnie             

i aktywnie współuczestniczyć w rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu oraz kreować 

własną, lokalną politykę tego sektora. 

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność 

gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług 

społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. 

Ekonomia solidarna oznacza część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest 

aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 

 

12. Stowarzyszenie "Nasza Rodzina" 

W październiku 2020 roku z inicjatywy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia o nazwie 

„Nasza Rodzina”, gdzie uchwalony został statut oraz podjęte uchwały. Następnie 

przygotowany został wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w 

zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w 

szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. 

W/w stowarzyszenie będzie realizować swoje cele w szczególności poprzez: 

 organizowanie czasu wolnego; 
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 propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez 

organizowanie wyjazdów, warsztatów, prelekcji; 

 organizowanie imprez kulturalnych; 

 finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej; 

 pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

 rozwijanie idei wolontariatu. 

 Stowarzyszenie jest to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę 

osób mających wspólne cele lub zainteresowania. 

Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to: 

 dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność 

przystępowania i występowania członków- nikt nie może nas zmusić do bycia 

członkiem stowarzyszenia, 

 samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda 

ustalania norm oraz reguł wewnętrznych, 

 trwałość – oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego 

swoich członków, 

 niezarobkowy cel – oznacza, ze celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie 

członkom korzyści majątkowych. 

 

13. Działania podejmowane przez GOPS Żabia Wola w związku z pandemią COVID-19 

Wybuch pandemii Covid-19 spowodował nadzwyczajną sytuację jaką jest zagrożenie 

epidemiologiczne. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374 ze zm.), GOPS w Żabiej Woli w ramach swoich 

działań  był zaangażowany w niezwłoczną  identyfikację potrzeb społeczności lokalnej naszej 

Gminy. Diagnozą objęci zostali  zarówno mieszkańcy w izolacji (pozytywny wynik testu na 

obecność SARS-Cov2), jak również w warunkach kwarantanny domowej. 

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Żabiej Woli prowadził działania mające na celu wspomożenie osób potrzebujących 

(kwarantanna i izolacja).  Wsparcie  polegało  na doraźnej pomocy w formie dostarczania 

żywności  oraz leków, udzielaniu informacji dotyczących możliwości dokonania zakupów 

internetowych w lokalnych sklepach. Wskazywana była również możliwość uzyskania porady 



27 
 

psychologicznej. Ponadto udzielana była telefonicznie  informacja dotycząca bezpiecznego  

zachowania się w reżimie sanitarnym  (dystans- dezynfekcja-maseczka).  

Na terenie  Gminy  Żabia Wola odnotowano od marca 2020 r. 831 przypadków osób 

przebywających w kwarantannie granicznej, 991 w kwarantannie domowej oraz 278 osób       

będących w  izolacji. Powyższe dane pozyskano z Powiatowych Stacji  Sanitarno-

Epidemiologicznych  z Grodziska Mazowieckiego oraz z Sochaczewa.  

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców naszej Gminy, GOPS Żabia Wola przy współpracy z 

Wójtem Gminy Żabia Wola oraz Zespołem Zarządzania Kryzysowego, regularnie informował 

za pośrednictwem mediów społecznościowych o obowiązku bezpiecznego zachowania się w 

reżimie sanitarnym. Czynności te są kontynuowane w 2021r. Dodatkowym działaniem jest  

uruchomienie gminnej całodobowej infolinii, gdzie jest możliwość uzyskania m.in. informacji  

na temat organizacji   szczepień populacyjnych oraz transportu osób niesamodzielnych i 

niepełnosprawnych mających trudność w dotarciu do punktu szczepień. Ponadto w drugiej 

połowie kwietnia 2020 r. GOPS w Żabiej Woli uczestniczył w akcji dostarczania maseczek 

dla mieszkańców gminy. Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Urzędu Gminy w Żabiej 

Woli 1 wolontariusz oraz 11 pracowników Ośrodka przekazało bawełniane maseczki i ulotki 

informacyjne osobom mieszkającym w miejscowości Żelechów.  

 

V. ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH 

RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek a dotyczącym wsparcia dla rodzin z 

dziećmi są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 

opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie 

rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł netto na osobę w 

rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dochód 

na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł netto. W przypadku jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kryterium wynosi 1922,00 zł netto na osobę w 
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rodzinie. Natomiast przy świadczeniach z funduszu alimentacyjnego od 2020 r. podniesiono 

kryterium dochodowe do kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie. 

W 2020 r. nastąpił wzrost wydatków związanych ze świadczeniami opiekuńczymi 

spowodowany coroczną waloryzacją kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Kolejny rok można 

zaobserwować spadek wydatków na zasiłki rodzinne oraz dodatki. Nie bez znaczenia jest 

fakt, że od prawie 6 lat nie zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku 

rodzinnego, natomiast wzrastają systematycznie wynagrodzenia. Ogółem w 2020 r. z systemu 

świadczeń rodzinnych skorzystało 429 rodzin zamieszkujących na terenie gminy Żabia Wola, 

co stanowi spadek w porównaniu do 2019 o 66 rodzin. 

Dane odnośnie świadczeń rodzinnych przyznanych w 2020 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 407 3939   448 293  

                

2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 18 18           17 057   

                  

    Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem         

3. w okresie korzystania z urlopu 13 94           32 923    

    Wychowawczego         

                  

4. 

Dodatek z tytułu samotnego   

170 

  

        31 823  

  

wychowywania dziecka 

20     

            

                  

    Dodatek z tytułu kształcenia         

5. i rehabilitacji dziecka 39 405           41 395    

    niepełnosprawnego         

                  

6. 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku   

230 

  

        21 551  

  

Szkolnego 230     



29 
 

            

                  

7. 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka   

768 

  

70 036          

  

w rodzinie wielodzietnej 80     

                

    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 87 587           39 318    

    znajduje się siedziba szkoły         

                  

      Świadczenia opiekuńcze       

                  

10. Zasiłek pielęgnacyjny 228 2613         560 595    

              

11. Świadczenie pielęgnacyjne 56 628         1 122 471   

              

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 4 40           24 800    

                

13. Zasiłek dla opiekuna   0 0   0  

                  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

15.   Jednorazowa zapomoga z tytułu  46 46           46 000    

    urodzenia się dziecka           

Świadczenie rodzicielskie 

16.   Świadczenie rodzicielskie 32 243           228 091    

               

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 

17.   Jednorazowe świadczenie „Za życiem”  0 0           0    
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Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

18.   Składki na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe opłacane 

za niektóre osoby pobierające 

świadczenia opiekuńcze 

  46  499   236 291   

                

19.     

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

niektóre osoby pobierające 

świadczenia opiekuńcze 

 

 

  

25  286   42 748   

  Fundusz alimentacyjny 

                

20. 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

            35 331           164 760  

        

     Razem: 3 128 152    

 

           

 

 

 

VI. REALIZACJA PROGRAMU  ,,RODZINA 500+” 

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.  Jest to główny instrument polityki rodzinnej realizujący trzy podstawowe cele takie 

jak: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, inwestycja w 

rodzinę. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez 

względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wprowadzenie tej zmiany spowodowało znaczny 

wzrost ilości wypłacanych świadczeń przez GOPS w Żabiej Woli w stosunku do lat 

ubiegłych. 

Obecny okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego trwa od 1 lipca 2019 r. i zakończy się 31 maja 2021 r. 
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Od 01.02.2021 r. można już składać elektroniczne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 

na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, który rozpocznie się od 1 czerwca 2021 r. i będzie 

trwał do 31 maja 2022 r. 

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.  Jest to świadczenie nieopodatkowane. 

Program ma również za zadanie zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane 

z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu ich 

większej liczby. 

W 2020 roku wypłacono 26 588 świadczeń wychowawczych i wydatkowano  kwotę 

13 235 589,60 zł. 

W sprawie świadczenia wychowawczego w 2020 r. łącznie wydano 15 decyzji 

administracyjnych oraz 133 informacji o przyznaniu prawa do świadczenia 

wychowawczego, które to w 2019 zastąpiły decyzje administracyjne w zakresie przyznania 

prawa do świadczenia wychowawczego.  

 

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

sprawozdawczym: 

 

 

 

Poniższy wykres obrazuje wydatki na świadczenia wychowawcze w latach 2018, 2019 i     

2020 r.: 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba rodzin 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń  

Kwota wydatków 

na świadczenie 

wychowawcze w 

2020 r. 

1. Świadczenie wychowawcze 1423 26 588 13 235 589,60 zł 
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VII. REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO ,,DOBRY START” 

Świadczenie „Dobry Start” jest dla każdego uczącego się dziecka. 

Rodziny otrzymują raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu 

na dochody.  

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do 

ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 

ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące 

roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. 

Program nie obejmuje studentów. 

Objęte programem są  również wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. 

W 2020 r. realizacją Programu zostali objęci uczniowie rozpoczynający naukę w roku 

szkolnym  2020/2021. 

Informacje  o udzielonych świadczeniach na „Dobry Start”  dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Żabia Wola zawarto w poniższej tabeli. 
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Lp. 

 

Świadczenie 

 

Liczba rodzin 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w 2020 r. 

 

1. 

 

 

Świadczenie  

Dobry Start 

 

       1013 

 

    1481 

 

          444 300,00 

 

 

VIII.  POTRZEBY  I WNIOSKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2020 

ROK 

Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest obowiązkiem, wynikającym z 

art.110 ust.9 ustawy o pomocy społecznej. 

Potrzeby i wnioski w zakresie rozwoju lokalnego systemu pomocy społecznej  określone 

zostały na podstawie diagnozy problemów społecznych prowadzonej na bieżąco przez GOPS, 

który gromadzi dane dotyczące sytuacji  rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców 

Gminy, dane przekazywane przez inne podmioty działające w systemie pomocy społecznej, a 

także analizy zasobów Gminy w sferze socjalnej (kadrowych, instytucjonalnych i 

finansowych).  

 Wobec powyższego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli określa 

następujące, fundamentalne potrzeby w zakresie pomocy społecznej: 

1.  uruchomienie nowych placówek wsparcia dziennego ( Klubów Senior+ i świetlic) – jako 

rozwój usług społecznych na rzecz Mieszkańców Gminy; 

2. doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez ustawiczne 

podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji kadry pomocy społecznej;   

3. podejmowanie  inicjatyw służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz 

zawodowej – osób  zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną, między innymi w 

oparciu o projekty dofinansowywane z funduszy zewnętrznych; 

4. udostępnienie bazy lokalowej na terenie gminy w celu organizowania grup 

samopomocowych dla Mieszkańców, w szczególności młodzieży i seniorów; 

5.  wspieranie rodzin (profesjonalne i interdyscyplinarne) w pełnieniu ich podstawowych 

funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci; 

6.  rozwój współpracy z instytucjami na szczeblu ponadgminnym. 
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Wymienione wyżej priorytety, wynikają z obowiązujących przepisów prawa, są spójne z 

zapisami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żabia Wola na 

lata 2021-2027, posiadanymi środkami finansowymi i zasobami ludzkimi. 

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Żabiej Woli, poprzez udzielanie pomocy socjalnej, 

finansowej, wsparcia emocjonalnego – okazując szacunek, akceptację, troskę i empatię – 

pomaga Mieszkańcom Gminy odzyskać zaufanie we własne możliwości oraz wiarę w realną 

wizję wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem głównym jest  osiągnięcie aby lokalna  pomoc 

społeczna była skuteczna, efektywna i nowoczesna.  

Źródła danych na podstawie, których opracowano  sprawozdanie: 

1. Dane finansowe Centrum Usług Wspólnych, 

2. Sprawozdania finansowo – rzeczowe przekazywane do Wojewody Mazowieckiego, 

3. Informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Żabiej Woli, 

4. Opracowania i diagnoza pracowników GOPS w Żabiej Woli, 

5. Spostrzeżenia i konkluzje własne pracowników Ośrodka Pomocy. 
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Załącznik nr 1 

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ ZA 2020 R. 

 

    Rodzina stanowi wyjątkowe i niepowtarzalne środowisko - wspólnotę miłości i 

solidarności - niezbędną dla prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz 

społecznego dziecka, jedyną pod względem możliwości wychowywania, nauczania i 

przekazywania wartości. Aktywne działania osób, zespołów, instytucji i służb powinny być 

ukierunkowane na wielozakresową pomoc dziecku i rodzinie, wspomagać rodziny we 

wszystkich ich funkcjach. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 

czerwca 2011 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) 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. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli podejmuje wiele działań, tworzone są procedury 

postępowania, które maja służyć opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu. W sytuacjach 

kryzysowych, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami, nie potrafi 

zajmować się dzieckiem, zachodzi konieczność udzielenia jej pomocy, wsparcia lub 

interwencji z zewnątrz. W tych wyjątkowych sytuacjach zgodnie z Konstytucją RP - art. 72 

ust 2 - dziecko ma prawo do pomocy, w tym do pomocy w formie pieczy zastępczej: 

„Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz 

publicznych”. 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli kontynuował 

zadania w zakresie wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Zadanie to wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

Określenie zadań własnych gminy 

Katalog zadań zawarty w art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej pozwala na stworzenie w gminie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. 

Zgodnie z ustawą do zadań takich nalezą: 

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

2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 
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3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez: 

 Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa; 

 Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających; 

 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci; 

4. Finansowanie: 

 Podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

 Kosztów związanych z udzieleniem pomocy o której mowa w art. 29 ust. 2 tj. 

(opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych), ponoszonych przez 

rodziny wspierające; 

5. Współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z 

zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na naszym terenie. 

 

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. 

 Gminny Program Wspierania rodziny ma na celu udzielenie szeroko pojętego 

wsparcia rodzinom, które przeżywają trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych. Istotne jest również wprowadzenie działań profilaktycznych mających za 

zadanie wzmocnienie więzów rodzinnych. Ponadto kompleksowy system wsparcia ma za 



37 
 

zadanie ograniczenie zagrożeń. Cele te winny być realizowane w oparciu o skoordynowaną 

politykę społeczną przy jednoczesnym udziale instytucji samorządu lokalnego 

wyspecjalizowanych w tej dziedzinie, a są to m.in. : 

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci; 

2. Interdyscyplinarność w działaniach rozwiązujących zaistniałe sytuacje kryzysowe 

oraz zapobieganie ich powstawaniu; 

3. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcjonalnych; 

4. Wdrażanie i promowanie działań mających na celu wsparcie rodzin w procesie 

wychowywania dzieci; 

5. Rozwój oraz podnoszenie kompetencji służb współpracujących na rzecz wsparcia 

rodziny. 

 

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. 

 Asystent rodziny jest profesją w systemie wspierania rodziny, wprowadzoną ustawą o 

wspieraniu rodziny, której cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania 

podejmowane wobec rodziny i polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie, z 

zachowaniem profesjonalnych relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i 

zmianie niekorzystnych dla rodzin sytuacji kryzysowych. 

 W roku 2020 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 4 asystentów (2 etaty 

i 2 umowy zlecenie). Asystenci korzystali ze szkoleń podnoszących ich kwalifikacje 

zawodowe. 

 Pomocą w formie usług asystenta rodziny w 2020 roku objętych było 10 rodzin z 

terenu gminy Żabia Wola, dla porównania w roku 2019 było to 14 rodzin.  
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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 2020 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 4 dzieci, tak 

jak i w roku poprzednim. 

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2020 roku wyniosła 10 osób, zaś 

w 2019 r. było to 9 osób.  

Główne przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej to: 

 Nałogi rodziców;  

 Zaniedbywanie podstawowych obowiązków rodzicielskich; 

 Porzucenie dziecka; 

 Bezdomność; 

 Ciężka, choroba uniemożliwiająca opiekę nad dzieckiem; 

 Śmierć rodziców; 

 Pobyt rodziców w zakładzie karnym; 

 Przemoc. 

 

 

   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. 
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Tabela 1. Wydatki poniesione w latach 2019-2020 r. 

 POBYT DZIECI W PLACOWKACH 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

 POBYT DZIECI W RODZINACH 

ZASTĘPCZYCH 

 2019 r. 

 

 

99 245, 33 zł 

 

2020 r. 

 

 

89 333, 77 zł 

 

 2019 r. 

 

 

40 946, 29 zł 

 

2020 r. 

 

 

45 589, 45 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 2020 ROK 

 

 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizują jednostki 

samorządu terytorialnego zobligowane do tego na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.). W związku z art. 

6 ust. 2 ww. ustawy Rada Gminy Żabiej Woli Uchwałą Nr 87/XXIII/2016 z dnia 20 grudnia 

2016 r. przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany 

Zarządzeniem Wójta Gminy Żabia Wola Nr 90/2019 z dnia 02 września 2019 roku.  

 W 2020 roku dwukrotnie zarządzeniem Wójta Gminy Żabia Wola następowała zmiana 

dotycząca składu Zespołu Interdyscyplinarnego. W dalszym ciągu w skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żabiej Woli, 

- Posterunku Policji w Żabiej Woli, 

- Oświaty, 

- Służby Zdrowia, 

- Kuratorzy  przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie, 

Obsługę administracyjną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.  

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 

- koordynowanie działań ww. podmiotów, 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz źródła, 

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

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym, 

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

 



41 
 

 Zespół Interdyscyplinarny do prowadzenia procedur „Niebieskiej Karty” powołuje 

Grupy Robocze. W skład Grupy Roboczej wchodzą: pracownik socjalny, dzielnicowy 

posterunku policji, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym wówczas pedagog szkolny, 

lub psycholog, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia,  kurator sądowy lub 

inny specjalista.  

 Członkowie Grupy Roboczej podejmują działania zarówno w stosunku do osób, co do 

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

wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc. 

 

Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności: 

- opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie; 

- monitorowanie sytuacji rodzin przez pracownika socjalnego oraz dzielnicowego; 

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy 

oraz efektów tych działań; 

 

 W 2020 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 16  

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

- 11 procedur zostało wszczętych  przez Policję,     

- 4 przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

- 1  przez placówki oświatowe, 

 W 2020 roku odbyło się 12 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym 10 

spotkań odbyło się w sposób zdalny z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne. Powołano 16  

Grup Roboczych do pracy z rodzinami, które pracowały na 48 spotkaniach. 

 

 Charakterystyka osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 

przemocą w rodzinie przedstawia się następująco: 

ogółem: 16  osób w tym: 12 kobiet i 4  mężczyzn; 

- do 18 r. życia (dzieci): 2  

- od 18 do 67 lat: 10 kobiet i  1 mężczyzna, 

- powyżej 67 r. ż.: 2 kobiety i  1 mężczyzna, 

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

rodzinie, wobec których wszczęto procedurę "Niebieskie Karty" w 2020 r.: 

ogółem: 16 osób w tym: 3 kobiety i 13 mężczyzn,  

- do 18 r. życia (dzieci): 0 
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- od 18 do 67 lat: 3 kobiety i 12 mężczyzn 

- powyżej 67 r. ż.: 1 mężczyzna, 

 

 Członkowie rodzin, w których występuje zjawisko przemocy mają zapewnioną ze 

strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli możliwość skorzystania z 

bezpłatnej pomocy psychologicznej. Udzielana została im także informacja nt. bezpłatnej 

pomocy prawnej świadczonej na terenie gminy.  

 W przypadku, gdy występuje problem alkoholowy, osoby nadużywające alkoholu 

kierowane są do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 Na spotkaniach Grup Roboczych przekazywane są broszury dotyczące zjawiska 

przemocy. W siedzibie Ośrodka również dostępne są  plakaty i ulotki dotyczące przemocy.  

 Gwarantem efektywności działań Zespołu Interdyscyplinarnego jest dobra  współpraca 

przedstawicieli wszystkich instytucji wchodzących w skład Zespołu. Prawidłowe 

funkcjonowanie Zespołu jest możliwe dzięki interdyscyplinarności, którą gwarantują 

wchodzący w skład Zespołu przedstawiciele różnych specjalizacji. 

 

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 2020  

 

 Wolontariat, to bezinteresowne poświęcenie, aktywność, w której ludzie pomagając 

innym zdobywają nowe doświadczenie, rozwijają się, łagodzą poczucie samotności i poznają 

nowych ludzi. Jest to wzajemna wymiana doświadczeń między osobami pomagającymi a 

potrzebującymi pomocy oraz tworzenie ważnych więzi społecznych. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wyszedł z inicjatywą stworzenia 

Gminnego Centrum Wolontariatu w roku 2014 i od początku taka forma pomocy cieszyła się 

zainteresowaniem mieszkańców gminy Żabia Wola, jednak pandemia COVID-19 w roku 

2020 przyczyniła się do zawieszenia usług wolontarystycznych oraz ograniczeń związanych z 

cyklicznymi akcjami.  

 

Wykres 1. Porównanie ilości wolontariuszy w latach 2017-2020 r.: 

 

 

 W 2020 roku Gminne Centrum Wolontariatu zrzeszyło 85 wolontariuszy z terenu 

Gminy Żabia Wola podobnie, jak w roku 2019 (tożsama liczba wolontariuszy spowodowana 

jest w/w pandemią). 
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 W skład tej liczby wchodzą: 69 uczniów szkół podstawowych: w Józefinie, 

Ojrzanowie oraz Skułach, 4 opiekunów szkolnych kół wolontariatu, 14 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 celu zachowania dobrej współpracy i płynnej wymiany informacji koordynator był 

w stałym kontakcie telefonicznym z opiekunami szkolnych kół wolontariatu. 

 

W roku 2020 Wolontariusze z terenu gminy Żabia Wola brali udział w: 

 Akcji „Tusz do Paki”; 

 Zbiórce nakrętek; 

 Sprzątaniu grobów Nieznanych Ofiar wojny na Cmentarzu w Skułach; 

 Zbiórce karmy dla Stowarzyszenia „ Bezdomniaki Żabiowolskie”; 

 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”- 23 grudnia; 

 Od października 2020 roku prowadzona jest również akcja zbierania plastikowych 

nakrętek, której inicjatorem jest Pan Wójt - Piotr Rybka. W tym celu przed budynkiem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ustawiony jest kosz w kształcie serca 

do którego mieszkańcy systematycznie wrzucają nakrętki, a tym samym pomagają rodzicom 

niepełnosprawnych dzieci. Na dzień dzisiejszy udało się napełnić 6 koszy, a akcja jest 

kontynuowana. 

 W 2020 r. Gminne Centrum Wolontariatu dysponowało kwotą 5 959, 71 zł., która 

została wydatkowana na zakup: 

-kosza na nakrętki w kształcie serca  

-wiklinowych koszy przeznaczonych na zbiórkę żywności 
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 Na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli funkcjonuje 

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

działań. 

 W dalszym ciągu trwa diagnoza środowiska lokalnego pod kątem możliwości i 

potrzeb w zakresie przydzielania wolontariuszy do świadczenia usług m.in. pomocy 

koleżeńskiej. 

 

Plan Działania Centrum Wolontariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Żabiej Woli na 2021 r.: 

 Propagowanie idei wolontariatu poprzez podjęcie współpracy z dorosłymi 

Wolontariuszy z terenu naszej gminy; 

 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 oraz Szlachetna Paczka. 

 

 

Otwórzmy serca dla innych i podążajmy za słowami Jana Pawła II: „Tam gdzie jest człowiek 

cierpiący musi znaleźć się człowiek, który otoczy cierpiącego wsparciem”. 

Każdy z nas ma umiejętności, które mogą komuś pomóc lub sprawić przyjemność. Jeżeli 

czujesz w sercu chęć pomocy osobom potrzebującym, masz trochę wolnego czasu i chcesz go 

poświęcić dla innych - dołącz do grona Wolontariuszy Gminnego Centrum Wolontariatu przy 

GOPS w Żabiej Woli. 

 

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 2020 – MODUŁ II – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI 

 

W okresie od 01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Żabiej Woli realizował zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 

2020, Edycja 2020  - Moduł II – „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. 

W roku 2020 koszt projektu wyniósł 83 400, 48 zł., z czego: 

 33 360,19 zł. (40%)– dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; 

 30 040, 29 zł. (36,02%) – środki własne gminy; 

 20 000,00 zł. (23,98%) – środki własne adresatów zadania publicznego 

W związku z ryzykiem zarażenia się wirusem Covid19, decyzją Wojewody 

Mazowieckiego, dwukrotnie w ciągu 2020 r. została zawieszona działalność Klubu – ostatnia 

decyzja z dnia 24 października 2020 r. do odwołania, co skutkowało zmniejszeniem 

wykonania przewidzianych środków do kwoty 39 686,23 zł.: 

 15 874,49 zł. – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrot otrzymanej 

dotacji – 17 485,70 zł.; 

 14 294,98 zł. – środki własne gminy; 

 9 516,76 zł. – środki własne adresatów zadania publicznego 

 

Siedzibą Klubu „Senior+” jest budynek byłej szkoły w Słubicy Dobrej, przy ul.Słonecznej 

36. Oferta Klubu skierowana jest do osób w wieku powyżej 60 r.ż., nieaktywnych zawodowo, 

zamieszkujących na obszarze gminy Żabia Wola.  Klub dysponuje 30 miejscami. 

Przynależność do Klubu jest dobrowolna, a członkiem Klubu zostaje się po  pisemnym 

wypełnieniu deklaracji uczestnictwa. 

Celem działalności Klubu „Senior+” jest przede wszystkim fizyczne, intelektualne i 

psychiczne aktywizowanie seniorów, poprzez uczestnictwo w spotkaniach na terenie 

placówki oraz w działaniach podejmowanych poza siedzibą KS+. Na 2020 rok zostało 

zaplanowanych szereg różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez naszych seniorów, 

od zajęć stacjonarnych, poprzez aktywność na terenie gminy, aż do wspólnych wyjazdów do 

kina, teatru i na inne ciekawe wydarzenia kulturalne. 
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Wybuch pandemii w znaczącym stopniu uniemożliwił realizację zaplanowanych działań. 

W czasie, gdy działalność KS+ nie była zawieszona, seniorzy uczestniczyli w 

systematycznych zajęciach odbywających się na terenie Klubu. Mieli możliwość spotkania się 

z zaproszonymi gośćmi i uczestniczenia w ich projektach (artyści muzycy, wizażystka i 

kolorystka, instruktor pierwszej pomocy, itp.). Na miejscu organizowaliśmy spotkania 

integracyjne (ognisko, wspólne spacery, itp.). Od momentu wybuchu pandemii spotkania 

odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Aktywnie, w miarę możliwości, seniorzy włączali się w życie naszej gminy, chociażby 

przygotowując poczęstunek podczas Kiermaszu  Świątecznego w grudniu 2020 r., w postaci 

gorącego posiłku i przekąsek.  

 Od momentu zawieszenia działalności, seniorzy mają możliwość zdalnego kontaktowania 

się z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Klubu. Mogą w ten sposób otrzymać 

wsparcie i pomoc psychologiczną w trudnych momentach odosobnienia. 

Członkowie Klubu „Senior+” wykazują żywe zainteresowanie kontynuacją działalności 

placówki, czekają na reaktywację klubowych spotkań i wspólnych działań.  

Bez wątpienia dalsze funkcjonowanie i rozwój Klubu „Senior+” na terenie gminy jest 

potrzebne i spełnia założone cele w postaci przywracania aktywności życiowej seniorów na 

wielu płaszczyznach. Jest ofertą w pełni trafiającą w potrzeby osób w wieku powyżej 60 roku 

życia. 

 

Przygotowała: Wioletta Nosila 


