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  Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań 

 z zakresu wspierania rodziny za rok 2019     

oraz potrzeby związane  z  realizacją zadań  

                          na rok 2020



 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach od stycznia 2012 r. realizuje zdania wynikające 

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

 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) . 

 

Zarządzeniem Nr 58/2012 z dnia 26 czerwca  2012 r.  Wójt Gminy Lutowiska zlecił 

Kierownikowi  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach realizację zadań wynikających 

 z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zarządzeniem Nr 1/2013 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach  

 z dnia 24 stycznia 2013r. wprowadził ,, Procedury  działań podejmowanych  przez asystenta  

rodziny i pracownika socjalnego  na rzecz rodzin  przeżywających  trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 

 

Art. 179 ust. 1 określa, że w terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie 

gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia 

potrzeby związane z realizacją zadania. 

 

 

 

ZADANIA GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I 

SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

własnych gminy należy: 

 

opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

 

tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

 

tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, 

oraz praca z rodziną przezywająca 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 udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 pomoc rodziny 

wspierającej ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

 

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

 

sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 zadania ministra właściwego do 

spraw rodziny ust. 3; 

 

prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie 

gminy. 

 

Zgodnie z art.177 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

zleconych gminy należy: 

 

wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny 

oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a rządowy program wsparcia rodzin  

z dziećmi ust. 1. 

 

realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi 

przekazanymi przez wojewodę. 



 

III. WSPIERANIE RODZINY 

 

Zgodnie z art. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : 

 

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt 

zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 

 

analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

 

wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

 

rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

 

podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

 

pomocy w integracji rodziny; 

 

przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

 

dążeniu do reintegracji rodziny. 

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

 

1) pracy z rodziną; 

 

pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem 

zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

 

Zgodnie z art. 14 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny 

prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez 

rodzinę. 

 

 



Podstawowym zadaniem w/w Zespołu jest prowadzenie wzmożonych działań mających na 

celu pomoc osobom i rodzinom w zakresie: 

 

poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym, rozwijanie 

 i wzmacnianie ich aktywności oraz samodzielności życiowej. 

 

- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

 

wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 

 i zapobiegania zjawiskom konieczności umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, 

 

świadczenia pracy socjalnej na rzecz tych osób i rodzin, 

 

wnioskowania o pomoc , o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

 

W roku 2019  asystent rodziny pracował z 8 rodzinami, które wychowują łącznie 18 dzieci. 

Rodziny wymagały pomocy w zakresie  : 

 

- Wsparcia informacyjnego; 

 

- wsparcia instrumentalnego; 

 

- wsparcia emocjonalnego; 

 

- pedagogizacja rodzin. 

  

Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, ale wspierana jest pomocą finansową, która 

udzielana jest rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jest ona działaniem 

ukierunkowanym na budzenie potrzeb, sił i motywacji klientów do zmiany tak, by potrafili 

sami znajdować rozwiązanie własnych problemów, by wyrazili chęć i gotowość do pracy nad 

podnoszeniem swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i do prowadzenia 

gospodarstwa domowego oraz by stwarzali warunki do bezpiecznego życia i rozwoju swoich 

dzieci. 

Powszechnie uznaje się, że rodzina jest instytucją, która wymaga szczególnego 

zabezpieczenia ze strony państwa, ze względu na swoje ogromne znaczenie dla społeczeństwa 



i jednostki. W rodzinie wychowują się dzieci, które w przyszłości będą pełnić wiele ról 

społecznych i należy dołożyć wszelkich starań żeby mogły wzrastać  w poczuciu 

bezpieczeństwa i godności. Zmieniające się dynamicznie  warunki życia polskich rodzin 

generują u części rodziców  różnorodne problemy, których nie potrafią rozwiązać 

samodzielnie i wymagają wsparcia ze strony służb socjalnych. W roku 2018  65 rodzin 

 z ilością osób w rodzinie 163 skorzystały  w tut. Ośrodku z pracy socjalnej świadczonej na 

rzecz rodzin przez pracowników socjalnych 

   

Tut. Ośrodek realizował  „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lutowiska na lata 

2017 – 2019” , który został zatwierdzony i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 

XXVIII/132/2017 dnia  27 lipca 2017 roku. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany w związku z wejściem w życie 

 z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U z 2019r, poz.1111 ze zm.). 

 

Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny należy do zadań własnych 

gminy. „Gminny program wspierania rodziny” skierowany jest do rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny 

oraz jej prawidłowego funkcjonowania. 

 

Cele szczegółowe programu to: 

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej w celu przywrócenia rodzinie zdolności wykonywania tych funkcji. 

 

Promowanie właściwych postaw rodziny. 

 

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach był zatrudniony na ½ 

etatu  1 asystent  na umowę o pracę. 

 

 

 



Wynagrodzenie asystentów było częściowo sfinansowane z dotacji ( środki Wojewody- 

 5 233,00 zł.) w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2019”. Wydatkowana kwota wkładu własnego do wynagrodzenia wyniosła   19 183,00 

zł. Łącznie wydatkowano  24  416,00 zł. 

 

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik 

socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych 

 w ustawie o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego 

 i dokonaniu analizy sytuacji rodzinnej, pracownik socjalny, jeżeli uzna za zasadne, występuje 

do Kierownika Ośrodka z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Po 

otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta 

rodziny. Praca z rodziną prowadzona jest również w przypadku czasowego umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej. Wówczas prowadzone są działania w kierunku powrotu dziecka 

z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 

 

 

Zakres obowiązków asystenta rodziny został wyszczególniony w art. 15 ust. 1 ustawy 

 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Rolą asystenta jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego 

prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów 

socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto asystent wspiera aktywność 

społeczną i zawodową rodziny, motywuje jej członków do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. Do zadań asystenta należy także: motywowanie do udziału w zajęciach 

grupowych dla rodziców kształtujących prawidłowe wzorce rodzicielskie i umiejętności 

psychospołeczne, interwencje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. Praca 

asystenta rodziny przybiera formę socjalno-wychowawczą. Asystenci uczą rodziców, jak 

prawidłowo wychowywać i sprawować opiekę nad dziećmi, między innymi przekazują 

informacje na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, sposobów komunikowania się, 

metod wychowawczych, uświadamiają rodziców jaką pełnią rolę wobec dzieci, pokazują 

korzyści z tworzenia pozytywnych wzorców. Dostarczają informacji dotyczących sposobów 

 i miejsc spędzania wolnego czasu z dziećmi. Modelują zachowanie rodziców względem 

dzieci. W czasie kontaktów z rodziną pokazują, jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak 

wydawać polecenia i je egzekwować, jak pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji .Prowadzą 



treningi umiejętności wychowawczych oraz organizacji dnia codziennego, w tym podziału 

obowiązków między członków rodziny. Zachęcają do okazywania dzieciom miłości. 

Motywują rodziców do dbałości o edukację i rozwój dziecka, do kontrolowania osiągnięć 

szkolnych dzieci, pokazywania korzyści z uczęszczania dziecka do szkoły , przedszkola czy 

żłobka. Towarzyszą w kontaktach z nauczycielami, pedagogiem. W razie niepokojących 

objawów 

 w zachowaniu dziecka motywują rodziców do zdiagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb  

i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradniach specjalistycznych. 

Praca asystenta rodziny jest procesem długofalowym, a prowadzone działania, aby odniosły 

zamierzony skutek muszą być cały czas utrwalane, dlatego tak jak w latach poprzednich 

również w roku 2019 asystent pomagał rodzinom w rozwiązywaniu codziennych spraw 

socjalno-bytowych. Asystent  towarzyszy członkom rodziny w urzędach, ośrodkach zdrowia 

 i innych instytucjach, modelując i trenując umiejętności społeczne służące realizacji różnych 

spraw. Udzielali informacji oraz poszerzali świadomość w zakresie przysługujących klientom 

praw. Asystent  rodziny współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z Sądem Rejonowym  

w Lesku, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy 

 w Ustrzykach Dolnych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lutowiskach, 

instytucjami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Prowadzą również działania pośrednie, 

polegające na łączności z innymi pracownikami służb społecznych, czyli doraźnych 

kontaktach służących wymianie informacji w sprawach dotyczących rodziny lub wsparciu. 

 

W 2019 r. asystent współpracował z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i uczestniczył w 2  w spotkaniach grupy roboczej w celu udzielenia 

rodzinie kompleksowej pomocy. 

 

Kolejnym zadaniem asystenta jest dokumentowanie pracy z rodziną, dokonywanie okresowej, 

co najmniej półrocznej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie jej podmiotowi 

zatrudniającemu asystenta. 

 

Podstawą działania asystentów rodziny jest plan pracy z rodziną, opracowywany 

 i realizowany we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. 

Opracowany przez asystenta plan pracy z rodziną określa zakres działań mających na celu 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, zawiera terminy realizacji zaplanowanych 

działań oraz przewidywane efekty. Ponadto asystenci rodzin prowadzą karty pracy asystenta 



rodziny dokumentujące każde spotkanie asystenta z rodziną i opis działań przeprowadzonych 

z rodziną. 

 

Aby praca z rodziną przynosiła efekty stosowane są wielokierunkowe formy pomocy. W celu 

prawidłowej realizacji zadania asystent w roku 2019 uczestniczył w szkoleniach: 

- ,,Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy. Procedura Niebieskiej karty’’; 

-  ,,Procedura Podejmowanych  działań przez Asystenta Rodziny  na rzecz rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ‘’; 

-’,,Doskonalenie umiejętności  wychowawczych’’; 

-,,Profilaktyka wypalenia zawodowego dla osób pracujących  w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie’’; 

- ,,Vademecum dla osób przetwarzających dane osobowe’’. 

 

1. Praca z rodziną w formie pomocy terapeutycznej. 

 

Trudne wydarzenia rodzinne i kryzysy mogą łatwo przytłoczyć rodziny i jej członków. Złe 

wzorce i szkodliwe strategie radzenia sobie w takich sytuacjach mogą spowodować 

zahamowanie i uczucie stagnacji w rozwoju rodziny. W terapii, rodzina pracuje z terapeutą 

nad lepszym zrozumieniem relacji rodzinnych. To zrozumienie ujawnia obszary siły, dzięki 

którym rodzina może przejść przez kryzys a także obszary konfliktu lub dysfunkcji, nad 

którymi trzeba pracować. Razem, rodzina i terapeuta, pracują nad sposobami naprawy 

 i poprawy stosunków rodzinnych. 

 

 

w 2019 r.  2 rodziny skorzystały z pomocy  psychologa. 

w 2019 r. 30  rodzin skorzystało z pomocy pedagoga. 

 

Działając zgodnie z art.10 ust.3 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w roku 2019  GOPS.  był organizatorem spotkań dla rodzin mających na celu  

wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji : 

- oferta edukacyjna dla rodziców dzieci przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo –wychowawczych, spotkania odbyły się :  

-   6 grudzień    2019r.; 

-  13 grudzień   2019r.; 

 

Spotkania ( grupy wsparcia) odbywały się w Sali narad   Urzędu Gminy w Lutowiskach. 



 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach  realizował program wsparcia dla rodzin. 

Ferie zimowe odbyły się przy współpracy GOPS w Lutowiskach, ZS w Lutowiskach.  

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach. W feriach udział wzięło 17 dzieci.  

Termin 03.02. 2019r.. do 18.02.2019r. w godzinach od 7:00-16:00. W ramach ferii 

zorganizowano: warsztaty (rękodzielnicze( bibułkarstwo szydełkowanie i koralikarstwo), 

zajęcia plastyczno-techniczne (malowanie farbami, kredkami na kartonie oraz formach 

gipsowych), zajęcia sportowe, zajęcia taneczne i ruchowe oraz świetlicowe(gry planszowe, 

zręcznościowe, kalambury). Odbyły się prelekcje: Profilaktyczna przeprowadzona przez P. 

Małgorzatę Prokopiak Młynarczyk, wycieczki: Górski Ośrodek Turystyki Jeździeckiej „U 

Szeryfa” w Dwerniku (kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasy). Dzieci uczestniczyły  

w imprezie „ Wyścigi Psich Zaprzęgów Lutowiska 2018 gdzie skorzystały z atrakcji: ściana 

wspinaczkowa, przejazdy skuterem, konkursy z nagrodami. Podczas zajęć dzieci miały 

zapewnioną opiekę instruktorską oraz drugie śniadanie  

 

„Wakacje w Bieszczadach” 

Wakacje letnie odbyły się przy współpracy  ZS w Lutowiskach, GOPS w Lutowiskach, 

Nadleśnictwa Lutowiska, Ośrodka Edukacyjnego BPN. w Lutowiskach. Miejsce: GOK 

 w Lutowiskach, Chata pod Florianem w Lutowiskach. Termin: I turnus 08.07.2019. II turnus 

29.07..2019 w godzinach 07:00-16:00. Łącznie 51 dzieci  skorzystało z oferty wakacyjnej 

przygotowanej dla dzieci i młodzieży. 

 

W ramach wakacji zorganizowano zajęcia plastyczno-techniczne (masa papierowa, 

malowanie farbami, kredkami na kartonie, malowanie kredą), zajęcia muzyczne, filmowe,  

zajęcia sportowe(ćwiczenia oraz gry sportowe na stadionie) zajęcia taneczne i ruchowe oraz 

świetlicowe (gry planszowe, zręcznościowe, kalambury). Odbyły się: spotkania z Panią 

Małgorzatą Prokopiak – Młynarczyk  Kierownikiem GOPS w Lutowiskach : zagrożenia , 

przemoc, uzależnienia – prowadzone w formie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży. Odbyły się również spotkania edukacyjne z  funkcjonariuszami policji pod hasłem 

,,Bezpieczne wakacje”. Zorganizowano wyjazdy  do Muzeum Bojkow w Myczkowie,do 

Soliny, do Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznym. 

 Podczas zajęć dzieci miały zapewnioną opiekę instruktorską oraz drugie śniadanie. 

 

 



Zajęcia i organizacje: 

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury przy wsparciu środków z Programu 

Profilaktyki prowadzono zorganizowane zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, 

taneczne oraz świetlicowe dla dzieci. Wsparciem objęta również została działalność 

Gminnego Klubu Seniora w Lutowiskach,, poprzez warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, 

muzyczne i kulinarne, wyjazdy na pokazy i konkursy kulinarne, organizacja imprez 

środowiskowych. 

 

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach- oferta edukacyjna  

          i integracyjna dla rodzin. 

 

OPS. był współorganizatorem imprez plenerowych dla społeczności lokalnych  o charakterze 

integracyjnym: 

-  Przegląd Kolęd i Pastorałek ; 

- Organizacja  Gminnego  Dnia Niepełnosprawności; 

-  Powiatowego Dnia Niepełnosprawności; 

- Dni Rodziny w Gminie Lutowiska- festyn integracyjny dla rodzin ; 

- Dnia Seniora- spotkania wielopokoleniowego dla najstarszych mieszkańców naszej   gminy; 

- OPS prowadzi czynne poradnictwo w obszarze uzależnień  przez pięć dni w tygodniu dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych.  Pracownicy socjalny  udzielają wsparcia w 

rodzinach , w których występuje problem alkoholowy ; 

- OPS. zabezpieczał również osobom  samotnym z problemem alkoholowym schronienie 

 w okresie zimowym. 

 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutowiskach. 

 

- wydawanie skierowań na leczenie przeciwalkoholowe; 

- motywowanie osób do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego. 

 

   Gminna  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

          Odbyło się 12 posiedzeń Komisji. 

Komisja współpracowała z 12 rodzinami, w których występuje problem nadużywania 

alkoholu, oraz kontynuowała pracę z 5 osobami, które  znajdują się w obszarze działań 

Komisji od roku 2018. 

 Do Punktu konsultacyjnego zgłosiło się 19 osób  z którymi  przeprowadzono rozmowy  



 w punkcie konsultacyjnym. 

 Policja z członkami GKRPA  przeprowadziła    kontroli punktów, w których sprzedawany 

jest alkohol. 

Wydano  11   pozytywnych  postanowienia  w sprawie zgodności z uchwałami Rady Gminy 

w sprawie limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz z 

warunkami lokalizacyjnymi, ustalonymi  dla  punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 Stała współpraca z grupa AA/ anonimowych alkoholików/ w Gminie Czarna; 

Udział członków Komisji w 4 mitingach otwartych. 

Gminna Komisja  ze środków programu sfinansowała następujące zadania: 

  Zakup materiałów profilaktycznych  dla potrzeb Zespołu Szkół w Lutowiskach/ ulotki 

informacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców/ 

     1.  Przegląd kolęd i pastorałek. 

     2. Gminny Dzień niepełnosprawności. 

     3. Powiatowy Dzień  Niepełnosprawności. 

     4. Dni Rodziny w Gminie Lutowiska. 

     5. Festyn rodzinny  organizowany przez Zespół Szkół w Lutowiskach. 

      6.. Spotkanie integracyjne  wielopokoleniowe dla najstarszych mieszkańców naszej 

                 Gminy. 

                               

       7.  Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   

pedagoga i dyrektora Zespołu szkół w Lutowiskach, pracowników GOPS. Lutowiska, 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych oraz pracowników 

Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. 

 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktycznego realizowany przez Zespół Szkół 

w Lutowiskach  

 

 

Zgodnie z wytycznymi MEN, profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych  

do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, które mają na celu 

zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych 

zjawisk społecznych. Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach,  



w zależności od stopnia ryzyka: profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna  

i profilaktyka wskazująca.  

Działania szkoły skupiają się głównie wokół profilaktyki uniwersalnej, która  skierowana jest 

do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej. 

Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu 

życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności 

dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, 

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych 

sytuacji życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom 

podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji.  

 

 

Zrealizowano 144 tematy lekcyjne wynikające z obszarów: Przygotowanie uczniów do 

krytycznej oceny własnego zachowania oraz zachowania innych osób dla klas I-III oraz 

przygotowanie uczniów do właściwego pełnienia roli obywatela dla klas IV-VIII. 

 W realizację powyższych zadań, zaangażowano następujących specjalistów: pedagog 

szkolny, wychowawca klasy, nauczyciel wspierający. 

Prowadzący zajęcia stosowali następujące metody oraz formy pracy: pogadanka, prezentacja, 

rozmowa, drama, pokaz, zajęcia praktyczne, konkurs, wykład, doświadczenie. 

Z powyższych informacji wynika, że obszar poddany ewaluacji w roku szkolnym 2018/2019, 

został zrealizowany w stopniu bardzo dobrym, a działania prowadzone przez poszczególnych 

wychowawców, przyniosły spodziewane efekty. W związku z powyższym, w kolejnym roku 

należy poddać ewaluacji inne obszary.  

 Analiza została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania przygotowane przez 

wychowawców klas I-VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPRAWOZDANIE 

 z wykorzystania środków  na realizację zadań wpisanych w Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lutowiska na podstawie art.14 ust.2 oraz 

art.15 ust.5  ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym, za rok 2019.  

 

 

1. Nazwa placówki  

Zespół Szkół w Lutowiskach 

2. Adres, numer NIP numer telefonu/faksu 

Zespół Szkół w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska 45 NIP 68911903017 

3. Osoba odpowiedzialna za realizację zadania 

Dyrektor: mgr Beata Krukowska 

4. Nazwa zrealizowanego zadania 

Prowadzenie na terenie Zespołu Szkół w Lutowiskach programu profilaktycznego dla dzieci  i 

młodzieży w roku 2019. 

Materiały 

1. Zakup materiałów edukacyjno – profilaktycznych w kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”. 

- marzec -  315,00 zł. 

- listopad - 2019r. -  369,00 zł. 

                       
2. „Spójrz Inaczej”, poczęstunek dla uczestników szkolenia. 

- poczęstunek  - 155,38 zł. 

3. Pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkolnego Klubu 

Wolontariatu SZANSA. 

- zakup wyżywienia na spotkanie podsumowujące pracę grupy w roku szkolnym 2018/2019 

- 72,73 zł. 

- wyjazd na Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych do Ustrzyk Dolnych  

- 180,00 zł. 

- organizacja warsztatów ceramicznych wraz z produkcją upominków świątecznych dla 

Domu Pomocy Społecznej w Moczarach - 1000,00 zł. 

 

4. Dofinansowanie Dni Rodziny i Dnia Dziecka w Gminie Lutowiska. 

- organizacja rajdu na orientację  - 250,00 zł. 

- zakup wyżywienia  - 1192,69 zł. 

- zakup materiałów do konkurencji -  33,34 zł. 

 

5. Dofinansowanie Programu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych dla młodzieży 

pochodzącej z różnych środowisk rodzinnych – cykliczna  

współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim (udział uczniów  

w warsztatach). 

- bilety wstępu  - 480,00 zł. 

- obiad -  367,50 zł. 

- bilety wstępu do Muzeum Lotnictwa Polskiego -  84,00 zł. 

- bilety wstępu do Muzeum Inżynierii Miejskiej -  120,00 zł. 

 



 

Wnioski po ewaluacji Programu, rekomendowanego przez PARPA  „Spójrz inaczej” 

  

 

W roku szkolnym 2018/2019 w realizacji programu wzięli udział wszyscy wychowawcy 

uczący w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Lutowiskach. Łącznie zrealizowano 110 

jednostek lekcyjnych, co daje średnią 10 na klasę. Prowadzący zajęcia wymieniali następujące 

korzyści z realizacji programu: uczniowie lepiej poznali siebie nawzajem, zwiększyli 

umiejętności wyrażania własnych emocji, asertywnego zachowania, współpracy w grupie, 

rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem drugiej osoby, akceptacji odmienności innych 

osób (wygląd, zachowanie, poglądy). Natomiast wśród korzyści dla siebie wymieniali: 

gotowe scenariusze lekcji, pomoc w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

klasy, możliwość bieżącego dostosowania działań do problemów występujących w klasie, 

łatwiejsze planowanie pracy wychowawcy. 

Wnioski do realizacji programu w kolejnym roku szklonym: zwiększyć ilość realizowanych 

tematów do,  co najmniej 15 (zgodnie z zaleceniami autorów programu), zaleca się łączenie 

tematów pojawiających się w podręcznikach skierowanych do klas programowo wyższych 

lub niższych. 

 

 

 

 

 

Usługi 

1.Zakup i realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA. 

- przeprowadzenie warsztatu do Programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz 

Inaczej na agresję”. 

          - 5000,00 zł.  

2. Szkolenie dla rodziców i nauczycieli – Trudne sytuacje wychowawcze – stawianie granic. Radzenie 

sobie z zachowaniami agresywnymi. 

          - 1600,00 zł. 
3. Pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkolnego Klubu Wolontariatu 

SZANSA. 

- wyjazd wolontariuszy na kulig integracyjny z młodszymi dziećmi - 150,00 zł. 

-  organizacja kuligu i wyżywienia dla dzieci -  500,00 zł. 

4. Dofinansowanie wycieczek w ramach szkolnego konkursu profilaktycznego – organizacja czasu 

wolnego dzieci. 

          -  100,00 zł. 

5. Miejsce wykonywania zadania 

Zespół Szkół w Lutowiskach 

Kwota zrealizowana – 11 969,64 zł 



 

Wnioski z realizacji działań profilaktycznych 

Nauczyciele i wychowawcy prowadzą wszechstronną działalność profilaktyczną. Rozwijają 

dziecięce i młodzieżowe pasje oraz zainteresowania, motywują do podejmowania wysiłku w 

konkursach wiedzy oraz sportowych. Poprzez organizacje wycieczek i spotkania z ciekawymi 

ludźmi, kształtują światopogląd młodych ludzi, rozbudzając w nich ciekawość świata. 

Uczniowie zdobyli konkretną wiedzę na temat bezpieczeństwa, środków psychoaktywnych, 

zagrożeń internetowych. Poprzez zajęcia warsztatowe nabyli umiejętności interpersonalne, 

będące fundamentem podejmowania właściwych decyzji w dorosłości. Nauczyciele 

przekazywali uczniom wiedzę, dotyczącą właściwego spędzania czasu wolnego, zamiast 

uzależnień i nałogów. Sporo czasu zostało poświecone na kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych oraz na zajęcia integrujące zespół klasowy. Kompleksowość 

podejmowanych działań sprzyja kształtowaniu osobowości ucznia, jako jednostki, która 

wyposażona została w niezbędne umiejętności, które pozwolą jej w przyszłości żyć życiem 

wolnym od nałogów. 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

   Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach 

w obszarze wsparcia rodziny uzależnionej od alkoholu. 

 

W roku 2019  podjęto również działania na rzecz zwiększenia  świadomości środowiska  

lokalnego na temat zjawiska narkomanii, alkoholizmu i przemocy. Odbyła się impreza 

plenerowa : 

- Dni Rodziny w Gminie Lutowiska- Gminny Dzień Dziecka 

na których promowano rodzinę i prowadzono program profilaktyczny  dla dzieci i młodzieży 

oraz edukowano rodziców w aspekcie współczesnych zagrożeń  rodziny, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń  dzieci w obszarze alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej. 

Pracownicy GOPS. Lutowiska i członkowie GKRPA.  rozpowszechniali 

informacje o formach pomocy świadczonej osobom  uzależnionym  i ich 

rodzinom. Upowszechniano materiały  edukacyjne z zakresu profilaktyki 

uzależnień .  



  

  

  

  

 

  

  

 We wszystkich rodzinach była jednocześnie prowadzona praca wspierająca  

w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych, w tym  

w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz planowaniu wydatków, a także innych 

obowiązkach ,jakie powinni wypełniać rodzice względem swoich dzieci. 

Rodziny objęte pracą asystenta rodziny 

 

Rok Liczba rodzin objętych Łączna liczba dzieci 

 wsparciem asystenta rodziny w rodzinach   

       

2017  7   16  

       

2018                         7   16  

       

2019  8   18  

 

 

Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny. 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent 

rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie 

pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz 

samokształcenie.  

W roku 2019  asystent rodziny uczestniczył w następujących szkoleniach: 

-Praca asystenta  rodziny w praktyce- nowe zadania i obowiązki; 

- ,,Praca z  osobami doznającymi przemocy’’ 

- Szkolenie  dla Asystentów Rodziny-,, Asystent rodziny- kompleksowe szkolenie 

 w wymiarze teoretycznym , prawnym i metodycznym’’. 

 

 



IV. WSPÓŁFINANSOWANIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Zgodnie z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek 

realizuje zadania dotyczące współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej, tj; rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym: 

 

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 

50% w trzecim roku pieczy zastępczej. 

 

W roku 2019 w  rodzinnej pieczy zastępczej przebywało  2 dzieci . 

 

Łączna kwota współfinansowanych kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniosła 

12 824, 00  zł. 

 

 

Art. 8 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje do pracy 

 z rodziną w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. 

 

Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina, to też umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzinie, o których 

mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Główną przyczyną,  

z powodu której dzieci trafiły do pieczy zastępczej, jest uzależnienie rodziców od alkoholu,  

a tym samym brak zaspakajania podstawowych potrzeb dzieci oraz gdy jest zagrożone życie 

 i zdrowie dzieci. Tut. Ośrodek zanim wystąpi z wnioskiem do Sądu o zainteresowanie się 

sytuacją dzieci w rodzinie, podejmuje określone formy działania we współpracy 

 z instytucjami, które w swoim zakresie obowiązków mają wpisaną pomoc dziecku i rodzinie. 

Jeżeli rodzice nie podejmują współpracy, a sytuacja dziecka jest zagrożona wówczas  

o sprawie zostaje powiadomiony Sąd. W przypadku umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej , 

z rodzicami podejmowana jest dalsza współpraca asystencka na rzecz powrotu dzieci do 

rodziny biologicznej. Jednak z doświadczenia tut. Ośrodka wynika, że niewielu rodziców 



podejmuje wyzwanie, jakim jest podjęcie działań, aby dzieci mogły wrócić do domu 

rodzinnego. 

Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzają średnio co pół roku analizę sytuacji rodziny 

biologicznej, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. W przeprowadzanej 

analizie brane są pod uwagę między innymi warunki mieszkaniowe, sytuacja zawodowa 

,relacje z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej, powody umieszczenia dziecka poza 

rodziną biologiczną. Tak przeprowadzona analiza daje obraz, czy rodzice biologiczni chcą 

podjąć współpracę na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej oraz czy nie występują 

przesłanki uniemożliwiające podjęcie takiej współpracy. Dzieci trafiają również do pieczy 

zastępczej sprawowanej przez dziadków, którzy wnioskują do Sądu o ustanowienie ich 

rodziną zastępczą spokrewnioną dla wnuków, gdy rodzice nie są w stanie opiekować się 

dziećmi. Te działania zazwyczaj odbywają się poza wiedzą Ośrodka , gdy rodzina nie 

korzysta z żadnych form pomocy i nie dochodzą żadne sygnały ze środowiska. W takich 

przypadka Ośrodek dopiero otrzymuje informację, kiedy z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie otrzymuje komplet dokumentów dziecka dotyczący odpłatności za pobyt w pieczy 

zastępczej. 

 

V.WYKAZ POTRZEB NA ROK 2020 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z 

ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY 

 

W budżecie na 2020 rok Ośrodek ma zabezpieczone środki finansowe na realizację 

zadań 

 z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 

 

- zatrudnienie asystenta  rodziny  na umowę o pracę wraz z pochodnymi     33 753,00 zł.                                                 

- szkolenie asystenta                                                                                          1 600,00 zl.. 

- współfinansowanie  pieczy zastępczej                                                           30 000 ,00zł. 

- Zakup usług pozostałych(  Warsztaty dla rodziców)                                       2 800,00 zł. 

- zakup materiałów i wyposażenia                                                                         500,00 zł. 

 

  

  

  

  

 



W roku 2020 tut. Ośrodek w dalszym ciągu będzie realizował zadania w ramach „Gminnego 

programu wspierania rodziny na lata 2020-2023”. 

 

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy 

należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 w/w ustawy placówkę wsparcia dziennego prowadzi 

gmina, podmiot któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 lub W 

roku 2020 tut. Ośrodek w dalszym ciągu będzie realizował zadania w ramach „Gminnego 

programu wspierania rodziny na lata 2017-2019”. 

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy 

należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 w/w ustawy placówkę wsparcia dziennego prowadzi 

gmina, podmiot któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 lub 

podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta. 

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny w zakresie 

pomocy i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych i są miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą uatrakcyjnić formy 

spędzania czasu wolnego. Placówki obejmują pomocą całą rodzinę, pełnią również istotną 

rolę wspierającą w sytuacjach trudnych i kryzysowych, mogąc przyczynić się do ich 

rozwiązania.  

Gmina Lutowiska ze względów ekonomicznych  nie będzie tworzyć placówek   wsparcia 

dziennego, natomiast w ramach ścisłej współpracy z Powiatowym Centrum  Pomocy 

Rodzinie  w Ustrzykach Dolnych będzie zabezpieczać miejsca w placówkach tworzonych 

przez PCPR. 

Z analizy danych przedstawionych w  niniejszym sprawozdaniu  oraz wskaźników  

monitorowania  realizacji programu wynika, że działania przyjęte w programie  i założone w 

nim są sukcesywnie realizowane. Widoczny jest także  rozwój działań  skierowanych do 

rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Rok 2019 po raz kolejny pokazał , że 

podejmowanie w ramach programu działania są skuteczne przede wszystkim dzięki 

współpracy  interdyscyplinarnej, odbywającej się zarówno pomiędzy pracownikami 

merytorycznymi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lutowiskach , który jest głównym 

realizatorem zadań z obszaru wspierania rodziny, jak i w ramach współpracy pomiędzy 

instytucjami. 
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Sprawozdanie z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

            w  Lutowiskach 

za rok 2019 

oraz przedstawienie potrzeb w zakresie         

pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Działając zgodnie z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej   

(Dz.U. z 2019r.,  poz.1507  ze zm.) „ Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie 

Gminy całoroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby  

w zakresie pomocy społecznej”. 

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                   

w Lutowiskach. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach jest jednostką  organizacyjną i budżetową Gminy 

Lutowiska. Działa w oparciu o statut  oraz art.17  ust.1 i ust.2 , art.18 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej/Dz.U. z 2019, poz. 1507 ze zm./, ustawa  z dnia                  

14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego/Dz.U. 2020,poz.256/, 

 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej/Dz.U. z 2018poz. 1358/     

a także ustawy  z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/ Dz.U.2020  

poz.218 ze zm. /, ustawy z dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy /Dz.U. 2019,poz 1482ze zm./, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 

psychicznego /Dz.U. z 2018 poz.1878ze zm./, ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej/Dz.U. 2019, poz.1111 ze zm./, ustawa  z dnia                          

26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

/Dz.U. z 2019 poz. 2277 ze zm./, ustawa z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

//Dz.U. z 2018,poz. 1030 ze zm./ , ustawa z dnia 25 lutego 1964r.Kodeks Rodzinny                           

i Opiekuńczy /Dz.U. 2019,poz.2086 ze zm./, ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym/Dz.U. z  2019,poz.506/ ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej       

i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/Dz.U. z 2019.,poz. 1172 ze zm./, 

ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/Dz.U. z 2019,poz. 869 ze zm./,ustawa 

z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/Dz.U. z 2020r., 

poz. 23 ze zm./, ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. 

2019,poz. 1781 ze zm/. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje na poziomie lokalnym i wykonuje zadania 

skierowane  na wsparcie i na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Lutowiska.  

Działania Ośrodka są zbieżne z lokalna polityką  społeczną i zgodne z realizacją  celów Strategii  

Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy. Podstawowym aktem prawnym  na 

podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa o pomocy społecznej. Ponadto w Ośrodku 

realizowane są zadania  wynikające z innych aktów prawnych, a w szczególności: ustawy             

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych,  ustawy 

o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                  

w rodzinie, ustawy o dodatkach energetycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 



Zadanie powierzone przez Wójta Gminy ( poza zadaniami pomocy społecznej) 

1. - realizacja zadań ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 

/Dz.U z  2020,poz. 1952 ze zm./; 

2.- realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów( Dz.U. 2019,poz. 670 ze zm.); 

3.- realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 22 kwietnia  o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej/ Dz. U.  z 2018,poz. 554 ze zm./; 

4- realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (Dz. U. z 2016, poz. 111); 

5- realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019, poz.22407ze zm.); 

6- realizacja  zadań z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiety w ciąży 

 i rodzin’’ Za życiem’’/Dz.U. 2016r.poz.1860/; 

7 - realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia  21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych 

( (Dz.U. 2019r.,poz.2133 ze zm. ); 

8- realizacja  ustawy z dnia  10 kwiecień 1997r.Prawo energetyczne/Dz.U. 2019r.poz. 755 ze 

zm./; 

9- realizacja zadań z zakresu ustawy z dna  9 czerwca  2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej( Dz.U. 2019r. poz. 1111 ze zm.); 

10-  realizacja zadań  z zakresu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 

Rodziny(Dz.U.2019,poz. 1390); 

11- realizacja zadań z zakresu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.            

w sprawie szczegółowych  warunków realizacji rządowego programu ,, Dobry 

Start’’(Dz.U.2019,poz.1343); 

12- realizacja zadań wynikających z rządowego  programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023( Dz.U. 2018r,poz.1007). 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia   zgodnie  z treścią  art. 110 ust.12 ustawy o pomocy 

społecznej  nie mniej niż 3 pracowników socjalnych : 

-   3 pracowników socjalnych- zatrudnienie na czas nieokreślony; 

 -  1 głównego księgowego na ½ etatu; 

-   1 urzędnika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny; 

-   1 urzędnika do obsługi Programu 500+  

-   1 asystent rodziny-zatr. na ½ etatu- finansowane  w części z  budżetu państwa 

  - 1 kierownik- odpowiedzialny za funkcjonowanie GOPS. 

 

 

     POMOC SPOŁECZNA I JEJ REALIZACJA. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach jest jednostką organizacyjną gminy. 

Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami 

przekazywanymi przez Wojewodę. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne 

gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta. Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia 

alimentacyjne. W postępowaniu przed Sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale 



prokuratora w postępowaniu cywilnym.  Ośrodek Pomocy Społecznej może kierować 

wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Pomoc społeczna 

zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, 

gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielonych świadczeń ulega systematycznemu 

rozszerzeniu. Coraz więcej osób i rodzin  korzysta ze wsparcia w ramach tego systemu, 

 a katalog spraw regulowanych przez  przepisy prawa pomocy społecznej jest obszerny. 

Celem pomocy społecznej  jest również zapobieganie  powstawaniu marginalizacji osób  

i rodzin , a więc profilaktyka, która należy do najtrudniejszych zadań  pomocy społecznej, 

bowiem wymaga profesjonalizmu pracowników socjalnych, współdziałania instytucji 

pomocy społecznej z innymi podmiotami. Kadra pomocy społecznej musi na bieżąco 

podnosić kompetencje i umiejętności , prowadzić poradnictwo w oparciu ustawodawstwo 

z wielu obszarów życia społecznego i gospodarczego. 

         

 

Cele i działania GOPS. 

 Głównym celem działania było : 

- ograniczenie marginalizacji osób i rodzin poprzez wspieranie zmierzające do 

zaspokojenia odpowiadających godności człowieka ,poprzez realizację świadczeń pomocy 

społecznej; 

- zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym życiowe usamodzielnienie 

osób i rodzin , oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizacje pracy socjalnej 

,poradnictwa, prac społecznie użytecznych . 

GOPS. w swojej pracy  stosuje systemy informatyczne  : POMOST STD; AMAZIS; 

PROGRAM Sprawny Urząd.- wersja 2.x., NEMEZIS, CHEOPS, MTFK- programy 

księgowe. Sporządzane były sprawozdania kwartalne ,półroczne i roczne z realizacji zadań 

i wydatków budżetowych, które były przekazywane przez powyższe systemy  do jednostek 

nadrzędnych. 

 

Ośrodek zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 

domowej/Dz.2020, poz.218 / oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy 

Domowej na lata 2014-2020 realizował zadania nałożone przez ustawodawcę na Gminę. 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 18 i 71 wskazuje, 

że instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej 

Polskiej, a jej dobro państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej, 

zwłaszcza poprzez udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji społecznej. Przepis art. 33 Konstytucji wskazuje ponadto, że kobieta i mężczyzna 

w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, 

społecznym i gospodarczym, zaś zgodnie z art. 72 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska 

zapewnia ochronę praw dziecka, a każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej 

ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Nie budzi 

wątpliwości fakt, że zadaniem państwa jest zatem ochrona rodziny przed zagrożeniami 



płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony osób 

najbliższych. Rodziny dotknięte przemocą pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co jest 

podstawą do udzielania im szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych 

w obecnie obowiązującym porządku prawnym. Przemoc w rodzinie jest jednym  

z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych jako instytucja, podlegająca 

ochronie i opiece państwa, jak i dla ich poszczególnych członków. Statystycznie większość 

ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety, a w dalszej kolejności kategorie osób, których 

płeć nie jest uwzględniona: małoletni, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. 

Bardzo często ofiarami przemocy w rodzinie są też dzieci – świadkowie.  Diagnoza sytuacji 

jako przyczyny sprzyjające stosowaniu przemocy w rodzinie możemy wskazać normy 

społeczne  i kulturowe. Przez wieki istniało silne społeczne przyzwolenie na stosowanie 

przemocy wobec najbliższych, w szczególności kobiet i dzieci. Nadal w wielu 

środowiskach to zjawisko znajduje odzwierciedlenie w obyczajach – społecznej akceptacji 

bicia, stosowania kar cielesnych, w przekonaniach związanych z rolą mężczyzny  

w rodzinie (rola „pana i władcy”). Niebagatelny wpływ na stosowanie przemocy  

w rodzinie ma również dziedziczenie wzorca przemocy z rodziny pochodzenia. Dzieci 

wychowujące się w rodzinach z problemem przemocy przyswajają sobie zachowania 

dorosłych, których są świadkami lub ofiarami. Uczą się, że najlepszym i najbardziej 

skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów jest przemoc. Wpływ na stosowanie 

przemocy w rodzinie może mieć także uzależnienie/nadużywanie alkoholu/. Wielu 

sprawców przemocy w rodzinie w chwili popełnienia czynu jest pod wpływem alkoholu. 

Należy pamiętać, że alkohol osłabia kontrolę nad zachowaniem i zwiększa 

prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności oraz niepowodzenia 

życiowe. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny, mimo 

że sprawcy często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako czynnik usprawiedliwiający 

ich zachowanie.  

W celu prawidłowej realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej 

wójt, burmistrz, prezydent zawiera porozumienia z instytucjami i stowarzyszeniami 

pracującymi w obszarze zwalczania przemocy. Jako najważniejsze pozytywne rezultaty 

pracy interdyscyplinarnej wskazano kompleksowe, wieloaspektowe udzielanie pomocy 

rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie, lepszą koordynację działań służb i instytucji 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a przez to zwiększenie ich skuteczności 

oraz możliwość wzajemnego uczenia się, dzielenia wiedzą i doświadczeniami. Sprawne 

współdziałanie służb i instytucji pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby, instrumenty 

i uprawnienia służb i instytucji – zarówno na poziomie strategicznym, jak                                      

i indywidualnym. Po kilku latach funkcjonowania Programu widać wyraźnie, że decyzja 

dotycząca opracowania tego dokumentu, a przede wszystkim ustawowych uregulowań 

prawnych w tym zakresie, była trafna i potrzebna.  Usystematyzowanie działań, wskazanie 

odpowiedzialności dla poszczególnych szczebli administracji publicznej, z jednej strony, 

powoduje wzrost odpowiedzialności, a z drugiej strony, daje możliwość dokonywania 

oceny i lepszej kontroli. W dalszym ciągu należy kontynuować intensywne działania 

wynikające z obowiązków nałożonych przez Krajowy Program na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i jednocześnie wsłuchiwać się w debatę publiczną oraz opinie 

specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi i stosującymi przemoc                 



w rodzinie. Realizowane działania w ramach Programu mają duże znaczenie przy 

kreowaniu przyszłych priorytetów w walce ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Jednym     

z kluczowych osiągnięć, które dotychczas udało się zrealizować zarówno na szczeblu 

centralnym, jak i samorządowym, jest podejmowanie współpracy oraz branie 

odpowiedzialności za tę problematykę przez różne resorty zaangażowane w realizację 

Programu, ale również przez służby pracujące w środowiskach lokalnych. Wprowadzenie 

tego typu rozwiązań daje gwarancję skuteczności podejmowanych działań oraz stworzenia 

optymalnych rozwiązań w zakresie walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

Realizowane działania w ramach Programu w sposób znaczący wpłynęły na zmianę 

świadomości społecznej. Ujawnianie przypadków przemocy w rodzinie świadczy                           

o poszerzeniu wiedzy na temat tego zjawiska. Ponadto każdy zgłoszony przypadek 

przemocy w rodzinie to odpowiedź społeczeństwa na brak przyzwolenia na to zjawisko, to 

świadomość, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem.  

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadaniem  Ośrodka jest 

zapewnienie Zespołowi Interdyscyplinarnemu obsługi organizacyjno-technicznej, 

lokalu, materiałów biurowych, dostępu do urządzeń biurowych, miejsca w którym 

będą przechowywane dokumenty Zespołu w sposób bezpieczny zapewniający 

ochronę danych osobowych. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie  

i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, a w szczególności przez: 

1) Diagnozowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie  temu zjawisku; 

2) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym  przemocą w rodzinie; 

4) Rozpowszechnianie  informacji  o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

5) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

      W roku 2019 odbyło się   8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego /ZI/. 

            ZI tworzy grupy robocze /GR/, których zadaniem jest rozwiązanie problemów         

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach                                   

i przygotowanie indywidualnego planu  pomocy rodzinie. 

W roku 2019 zespół zajmował się 5 rodzinami, w których została założona Niebieska Karta 

z powodu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej poszkodowanych zostało 5 osób. 

 

Wójt udzielił kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia 

do: 

-wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 

społecznej należących do właściwości gmin; 

-prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania  

 w tych sprawach decyzji; 



-prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  w tym  

także do wydawania decyzji administracyjnych; 

- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem postępowania w sprawie 

przyznania  dodatku mieszkaniowego i przygotowania decyzji; 

-- realizacja zadań i podejmowanie decyzji z zakresu  ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. 

 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. 2019,poz.  1111  ze zm.); 

- realizacji zadań  i podejmowania  decyzji w zakresie  ustawy z dnia   11 lutego 2016 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /Dz.U. 2019,poz. 2407 ze zm./; 

- realizacja zadań z zakresu ustawy  z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie  Dużej 

rodziny//Dz.U.2019r.poz.1390/; 

- realizacja zadań z zakresu  Programu Rządowego ‘’ Dobry start’’/Dz.U.2019r.poz.1343/. 

 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną 

organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie 

na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem 

Katolickim i innymi Kościołami, związkami  wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi 

 i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do 

okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających 

 z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się                          

w możliwościach pomocy społecznej. 

 

 

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

1) Ubóstwa; 

2) Sieroctwa; 

3) Bezdomności; 

4) Bezrobocia; 

5) Niepełnosprawności; 

6) Długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) Przemocy w rodzinie; 

8) Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo- wychowawcze; 

11) Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy ; 

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

13) Alkoholizmu lub narkomanii; 

14) Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) Klęski żywiołowej lub ekologicznej. 



Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje: 

1) Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł. 

zwanym dalej „ kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej” 

2) Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty    528  ,00 zł. zwanej 

dalej „kryterium dochodowym  na osobę w rodzinie”. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 

2 ) pracy socjalnej; 

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

4 )analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej; 

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach 

samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym 

ustawą. 

Gmina i powiat obowiązane zgodnie z przepisami  ustawy do wykonywania zadań 

pomocy społecznej nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo 

istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej 

niezbędnych potrzeb życiowych. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

1) opracowanie realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

 i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2)sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 

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

pozbawionym; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

6)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

7)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

 w wyniku zdarzenia losowego; 

8)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemających dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu  

w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

9)przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego; 

10)opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym człowiekiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem; 

11)praca socjalna; 



12)organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania; 

13)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 

14) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem rodziną; 

15) dożywiania dzieci; 

16) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym; 

17) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

18) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

 z zakładu karnego; 

19) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego; 

 20 )utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenie pracowników; 

21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach                                    

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych. 

Do zadań własnych gminy należy również : 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 

3) prowadzenie zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodków wsparcia  

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

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

potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 

należy: 

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

5)  z klęską żywiołową lub ekologiczną; 

6) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 

7)  z zaburzeniami  psychicznymi; 

5) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 

6) przyznawanie i  wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom   którzy uzyskali zgodę na pobyt 

tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami 

ubezwłasnowolnionymi. 

 



Stosowanie ograniczeń w przyznawaniu świadczeń finansowych z pomocy społecznej. 

Działając zgodnie z art. 11 ustawy o pomocy społecznej cytowanej powyżej w przypadku 

stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich 

celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź 

marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, 

odmowa ich przyznania albo przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. 

Brak współdziałania osoby lub rodziny  z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu 

trudnej sytuacji, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego 

postanowień ,nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub 

nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa 

odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania 

świadczenia , uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia 

wysokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej  należy uwzględnić sytuację osób 

będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie  lub korzystającej ze 

świadczeń. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do 

świadczeń pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej  zawiesza się prawo do 

świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się 

świadczenia.  

      PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ         

PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

 

1. Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  

                w Rzeszowie ; 

                2. Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach; 

                3. Powiatowy Zespół Do Spraw orzekania o Stopniu Niepełnosprawności  

                w Sanoku; 

                4. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 

                 w Województwie Podkarpackim; 

                 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku i Jaśle; 

                 6. Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych Oddział Ustrzyki  

                 Dolne; 

                 7.  Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych; 

                 8.  Zespół Szkół Zawodowych w Sanoku; 

                  9. Technikum Budowlane  w Sanoku;  

                10. Sąd Rejonowy w Lesku; 

                11. KRUS w Sanoku; 

                12. Rewir Dzielnicowych w Lutowiskach; 

                13. Rejon  Energetyczny w Sanoku; 

                14. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionu w Ustrzykach Dolnych; 

                15. Placówki Oddziału Straży Granicznej na terenie Gminy Lutowiska; 

                16. Zespół Szkół Rolniczych w Iwoniczu; 

                17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych; 



                     18.Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lesku; 

                    19.  Poradnia Zdrowia Psychicznego w Ustrzykach Dolnych; 

20. Punkt Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ustrzykach 

Dolnych; 

21. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Moczarach;  

22. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach; 

23. Zakład Karny w Łupkowie; 

24. Poradnia Leczenia Uzależnień w Lesku; 

25. Poradnia Leczenia Uzależnień w Ustrzykach Dolnych; 

26. Caritas Archidiecezji Przemyskiej; 

27. Komitet Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie; 

28. OHP w Krośnie; 

29. Komornik przy Sądzie Rejonowym w Lesku oraz inni komornicy z rejonu 

całego kraju; 

30. Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych; 

31. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach; 

32. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku 

33. Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych; 

34. Zespół Szkół w Lutowiskach; 

35. Miejscowe Sklepy; 

36. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutowiskach; 

37. Szpitale Psychiatryczne w Podkarpackim; 

38. Przedstawiciele Kościołów Katolickich; 

39. MOPS, GOPS ,PCPR  w całym kraju. 

 

Typy rodzin objętych pomocą społeczną: 

l.p Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

1. Rodziny ogółem 116 286 

2. O liczbie osób w rodzinie 1 44 44 

3. O liczbie osób w rodzinie 2 23 46 

4. O liczbie osób w rodzinie 3 15 45 

5. O liczbie osób w rodzinie 4 22 88 

6. O liczbie osób w rodzinie 5 9 45 

7. O liczbie osób w rodzinie 6 i więcej 3 18 

8. Rodziny z dziećmi ogółem 48 183 

9. O liczbie dzieci 1 24 78 

10. O liczbie dzieci 2 18 75 

11. O liczbie dzieci 3 1 24 

12. O liczbie dzieci 4 1 6 

13. O liczbie dzieci 5 0 0 

14. Rodziny Niepełne ogółem 10 26 

15. O liczbie dzieci 1 6 13 

16. O liczbie dzieci 2 3 9 



17. O liczbie dzieci 3 1 4 

18. O liczbie 4 i więcej 0 0 

19. Rodziny Emerytów I Rencistów ogółem 28 56 

20. O liczbie osób 1 10 10 

21 O liczbie osób 2 12 24 

22 O liczbie osób 3 3 9 

23. O liczbie osób 4 i więcej 3 13 

 

Powody przyznawania pomocy: 

1. Ubóstwo              

62 

              

131 

2. Bezdomność                

3 

                  

3 

3. Bezrobocie               

67 

              

182 

4. Niepełnosprawność               

31 

                 

54 

5. Długotrwała lub ciężka choroba               

62 

              

139 

6. Bezradność w sprawach opiek.- wychowawczych I prowadzeniu 

gospodarstwa domowego- ogółem w tym: 

               

11 

                

32 

 

  7 Rodziny Niepełne                  

10 

                 

26 

  8. Rodziny Wielodzietne                    

1 

                   

6 

  9. Alkoholizm                  

12 

                  

27 

10. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu  

karnego 

                   

1 

                    

1 

11. Zdarzenie losowe                   

0 

                    

0 

  

 

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

1. Świadczenia przyznawane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych( bez 

względu na ich rodzaj, formę, liczbę 

oraz źródło finansowania) 

269 116 285 

     

2. Świadczenia przyznawane w ramach 

zadań własnych bez względu na ich 

rodzaj, formę i liczbę 

206 97 218 

3. Pomoc udzielona w postaci pracy 

socjalnej- ogółem 

63 45 171 



 

Szczegółowe formy pomocy : 

Lp. Formy pomocy Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

1 Razem 212 - 231 557 107 273 

2 Zasiłki stałe- 

ogółem w tym 

przyznane dla 

osoby: 

14 131 79 221 14 14 

3 Samotnie 

gospodarującej 

14 131 79 221 14 14 

 

4 Schronienie 1 59 900 1 1 

5 Zasiłki okresowe- 

ogółem w tym 

przyznane z 

powodu; 

11 44 16 603 11 18 

6. Bezrobocia 11 44 16 603 11 18 

7 Długotrwałej 

choroby 

0 0 0 0 0 

8 Posiłek  dla dzieci 

w szkołach: 

63 7 140 54 367 38 171 

9 Posiłek  w  

rodzinie 

47 456 50 510 47 115 

10 Usługi opiekuńcze 1 129 2 498 1 1 

11 Inne zasiłki celowe 

i w naturze- 

ogółem w tym: 

47 96 32 382 47 119 

12 Zasiłki specjalne 

celowe 

22 37 9 843 22 45 

13 Praca socjalna    49 140 

14 Odpłatność gminy 

za pobyt w domu 

pomocy społecznej 

9 98 249 863 9 9 

15 Składka zdrowotna 

przy zasiłku 

stałym 

14 130 7 130 14 14 

16 Zdarzenie losowe 1 2 7 075 1 4 

 

 

Pomoc w naturze: 

1. W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał z programu „ Dostarczenie żywności dla 

najuboższej ludności Unii Europejskiej” żywność w łącznej ilości  2,7  ton, którą otrzymało  

 86  rodzin z ilością osób w rodzinie –   260  / mleko, cukier, makaron, konserwy, olej/ 

 

 

 



 

Realizacja zadań zleconych wykonywanych przez administrację rządową zgodnie  

z ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych( Dz.U . z 2020,          

poz. 1952 ze zm.) 

 

 

     Wydatki na świadczenia rodzinne  i świadczeniobiorcy: 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  rodzin 

narastające od 

początku roku 

Kwota wydatkowana 

narastająco od 

początku roku 

1 Zasiłek rodzinny 127 rodzin 

358 osób w  

rodzinach 

178 820 

3  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  

4 

4 000 

4 Specjalny zasiłek opiekuńczy 3 23 012 

 

5 Samotnego wychowywania dziecka i utraty 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

skutek upływu ustawowego okresu jego 

pobierania 

0 0 

6. Opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

3 11 936 

7. Samotnego wychowywania dziecka 5 9 071 

8. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

9 11 660 

9. Rozpoczęcia roku szkolnego 89 8 900 

10. Podjęcia przez dziecko nauki poza 

miejscem zamieszkania 

22 25 967 

11. Wychowania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

14 15 295 

12. Zasiłki pielęgnacyjne 47 119 359 

13. Świadczenia pielęgnacyjne 8 151 143 

14. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 

12 12 000 

15. Świadczenie rodzicielskie 9 89 126 

Razem   660 289 



Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne  od osób  pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2016r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów  (Dz. U. z 2016, poz. 162), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019, poz. 2407) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp wyszczególnienie Wydatki 

narastające od 

początku roku 

Liczba osób za 

które opłacono 

składki 

narastające od 

początku roku 

1 Składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne i 

rentowe 

 

46 732 

 

12 

Lp wyszczególnienie Wydatki 

narastające od 

początku roku 

Liczba osób 

narastająco od 

początku roku 

1 Zasiłek dla 

opiekunów 

 

620 

1 

Razem  620 

 

1 

Lp wyszczególnienie Wydatki 

narastające od 

początku roku 

Liczba rodzin 

narastająco od 

początku roku 

1 Świadczenie 

wychowawcze 

 

1 165 792,70 

 

162 

Razem  1 515713,79 215 



Realizacja zadań zleconych wykonywanych przez administrację rządową zgodnie 

 z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej/ Dz. U. 2018, poz. 554/. 

Realizacja zadań zleconych wykonywanych przez administrację rządową zgodnie z ustawą z dnia 

7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / Dz.U.  z 2019r. poz. 670 ze zm./ 

 

  Lp. Wyszczególnienie Kwoty narastające od 

początku roku 

Liczba funduszu 

alimentacyjnego dla 

osób uprawnionych 

narastająco od 

początku roku 

1. Wypłacony fundusz 

alimentacyjny 

77 064              12 

 Kwoty finansowe  zwrócone przez dłużników w roku 2019 -  17 356,67 zł. 

Organ właściwy realizował  działania względem dłużników alimentacyjnych poprzez : 

1.- złożenia oświadczeń majątkowych i przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych u 3 

dłużników alimentacyjnych; 

-wystąpienie do komornika – 3 osoby; 

2. złożenie informacji o podjętych działaniach: 

-komornik- 5; 

- organ właściwy dłużnika- 4. 

3. Wystąpienie do Urzędu Pracy – 2. 

4 . Wystąpienia do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy- 0 

5.Wystąpienia do Policji o ustalenie miejsca pobytu u 2 dłużników. 

6. Wystąpienia do prokuratury o podjęcie działań w względem uchylających się dłużników od 

obowiązku płacenia zasadzonych alimentów- 0. 

8. Udzielenie informacji o przyznanych świadczeniach z FA: 

- dłużnik -  12 

- organ właściwy- 7 

Realizacja zadań  z ustawy  z dn. 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych 

 /Dz.U. z 2019,poz. 2133 ./ 

 Ustawa z dnia  26lipca 2013r. Prawo energetyczne/Dz.U. z 2019r.,poz. 755 ze zm./ 

 

 Realizacja zadań z zakresu programu rządowego ‘’ Dobry start’’ 

 

 

Liczba dzieci w roku 2019  spełniająca kryteria 

do otrzymania  środków finansowych 

 z Programu ,,Dobry start’’ 

Wydatki  w roku 2019 

                          226                        67 800 

 

 Realizacja zadań z zakresu ustawy  z dnia  9 czerwca 20111r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej/Dz.U. 2019,poz. 111  ze zm./ 

 

 

 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. 

Ustawa o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wsparcia 

rodzin przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Misja ta 

jest realizowana przez gminę głównie przez pracę asystenta rodziny. Do głównych jego zadań 



należało- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w 

konsultacji z pracownikiem socjalnym- udzielanie rodzinom pomocy w poprawie ich sytuacji 

życiowych, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego;-  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych                         

z dziećmi;-- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;- 

prowadzenie  indywidualnych konsult6acji wychowawczych dla rodziców i dzieci;- prowadzenie 

dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie 

rzadziej niż raz na pół roku ;- monitorowanie  funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy                       

z rodziną;- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;- współpraca                                         

z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi 

oraz współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą o których mowa  w art. 9a 

ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub podmiotami, których 

pomoc  w wykonywaniu zadań jest niezbędna. W roku 2019 asystent rodziny pracował                                    

z 8 rodzinami  ,w których wychowuje się 18 dzieci   oraz  z 3  rodzinami , w których monitorował 

rodziny z poprzednich lat. Asystent pracował z rodzinami w wielu płaszczyznach, z których 

głównymi były :a) sfera socjalno-bytowa  

i mieszkaniowa- tu działania nastawione były miedzy innymi na nabyciu  umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, naukę i wpajanie obowiązku codziennego  

wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem mieszkania lub gotowaniem, 

przeprowadzanie niezbędnych remontów, systematyczne podnoszenie standardu mieszkania. 

Ponadto asystent nadzorował  terminowe opłacanie  rachunków  oraz dążył do  spłat  występujących 

zadłużeń. Prowadził systematycznie treningi ekonomiczne, które pozwoliły na osiągnięcie 

poprawy w gospodarowaniu środkami finansowymi. Nadzorował i pomagał  dzieciom                                  

w odrabianiu zadań domowych oraz skupiał się na nadrabianiu zaległości. Asystent  ściśle 

współpracował z Bieszczadzkim Zespołem  Szkół Specjalnych i Poradnią Szkolno-Wychowawczą. 

Ustawa nakład również na gminę obowiązek pokrywania odpłatności  za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej. 

 

 

 Ilość rodzin zastępczych w roku 2019   Wydatkowana kwota finansowa w roku 2019 

                           1                                           12  824,00 

 

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne  przyznane w roku 2019. 

 

                  Liczba  rodzin                       Kwota wydatkowana  

Dodatek mieszkaniowy -  27                                     30 947,47 

Dodatek energetyczny -  17 rodzin                                        1 642,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Realizacja zadań z zakresu ustawy   o kartach dużej rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzeby w zakresie  pomocy społecznej: 

Prawidłowa realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wymaga nie tylko 

zabezpieczenia  

w budżecie  odpowiednich środków finansowych, ale również zapewnienia niezbędnych 

zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, 

modernizacji i rozwoju systemu informatycznego. Podstawą do określenia  potrzeb                           

w zakresie pomocy społecznej jest prowadzony na bieżąco monitoring  problemów 

społecznych występujących na terenie gminy,  

a także analizy zasobów  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach w sferze 

socjalnej. Ustalono następujące potrzeby mające istotny wpływ na rozwój  

funkcjonującego systemu pomocy społecznej, a wymagające zabezpieczenia : 

- zapewnienie rozwoju środowiskowej opieki  osobom zależnym i tracącym samodzielność  

z powodu stanu zdrowia i wieku zabezpieczenie większych środków  na organizację usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych utrzymujących osobę jak najdłużej w jej 

naturalnym środowisku; 

- podnoszenie kompetencji  pracowników  poprzez zapewnienie  środków finansowych  

na warsztaty i szkolenia; 

 -  rozwijanie współpracy z instytucjami   pracującymi na rzecz   dzieci; 

- rozwijanie systemu  poradnictwa i terapii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ; 

- tworzenie sieci  wsparcia dla rodzin( wolontariusze,  organizacje pozarządowe, instytucje 

kulturalno-oświatowe) w celu pozyskania do współpracy rodzin wspierających; 

- likwidacja  barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych i starszych na terenie Gminy; 

- brak  wystarczającej ilości lokali  w zakresie budownictwa komunalnego i socjalnego 

oraz mieszkania chronionego; 

-  podejmowanie działań  służących aktywizacji  społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej osób 

starszych. 

 

 

                                                                                        Sporządził: 

                                                                                        

Wydane 

karty dużej 

rodziny w  

2019 

Liczba rodzin 

47 

Liczba osób 

w rodzinie 

107 
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 pieczęć urzędu 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  

GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W 2019 ROKU 

  

 

 

 

 

 

Gmina: Lutowiska 

Powiat:  Bieszczadzki 

Województwo:Podkarpackie 

Kod GUS gminy:  

 

 

 

 

Proszę o podanie następujących danych osobowych: 

 

Osoba odpowiedzialna za wypełnienie 

kwestionariusza 

Osoba odpowiedzialna za koordynację 

realizacji działań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii 

Imię i nazwisko:  Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk 

Stanowisko: Kierownik   Kierownik  

Nazwa instytucji: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Adres: Lutowiska 14 Lutowiska 14 

Telefon: 13 461 0055  13 4610055 

Fax:   

E-mail: gopslutowiska10@interia.pl Gopslutowiska10@interia.pl 

 

 

 

 

 

 

Proszę zaznaczyć typ gminy  

1. gmina miejska  

2. gmina wiejska x 

3. gmina miejsko-wiejska  

1 8 0 1 0 5 2 
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Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 

1485 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych 

gminy i obejmuje:  

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem; 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 

i prawnej;  

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii;  

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Gmina w celu realizacji ww. zadań oraz uwzględniając cele operacyjne Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016, poz.1492), zwanego dalej NPZ, opracowuje i realizuje 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.  

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy, organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza,  

na podstawie opracowanej przez Biuro ankiety, informację z realizacji działań podejmowanych 

w danym roku, wynikających z Wojewódzkiego i Gminnego Programu, i przesyła ją do Biura, 

w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy informacja. 

Uwaga:  

Pytania  zamieszczone w częściach od A do E niniejszej ankiety odnoszą się do zadań Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zaplanowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Pytania zamieszczone w części F ankiety odnoszą się do zadań własnych gminy, o których mowa 

w art.  10 ust.1  Ustawy  

W tym roku dodaliśmy kilka pytań dotyczących realizacji programów rekomendowanych i 

europejskich standardów w profilaktyce. System rekomendacji programów profilaktycznych i 

promocji zdrowia psychicznego działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie 

realizowane we współpracy czterech instytucji - Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz 

Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów 

promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki 
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problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych 

(ryzykownych) dzieci i młodzieży. 

Programy są badane pod kątem spełnienia standardów - szczegółowych wymagań odnoszących się do 

jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, tj. etapu diagnozy i 

oceny potrzeb, wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich realizacji, zapewnienia 

jakości realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji. O systemie 

rekomendacji znajdą Państwo informacje na stronie: https://programyrekomendowane.pl/strony/o-

systemie-rekomendacji,116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://programyrekomendowane.pl/strony/o-systemie-rekomendacji,116
https://programyrekomendowane.pl/strony/o-systemie-rekomendacji,116
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I. Czy w Państwa gminie opracowano gminny program przeciwdziałania narkomanii lub opracowano 

wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom? 

 1. tak, opracowano oddzielny gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata od        do       

X 2. tak, opracowano wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom na lata od 01.01.2019 do 

31.12.2019    

 3. nie opracowano programu 

Uwaga: W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 3. Nie opracowano programu, proszę zakończyć wypełnianie 

ankiety, podpisać (ostatnia strona kwestionariusza) i wysłać do instytucji, od której ją Państwo otrzymali. 

II. Proszę podać wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. z rozdz. 85153 (zwalczanie narkomanii)                         

na realizację działań gminnego programu:                                                                                                 

3 334,00 zł . 

III. Proszę podać wysokość wpływów z tzw. korkowego1 w Państwa gminie w 2019 r.:  78 314.00   zł.                

IV. Proszę podać jaki odsetek wpływów z tzw. korkowego wydatkowany                                                                        

był w 2019 r.  w Państwa gminie na realizację zadań z rozdz. 85153:             4,2 % 

 

 

                                                           

1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
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ZADANIA NA RZECZ OGRANICZANIA STOSOWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, 

SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH I NSP ZREALIZOWANE  

W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU.  

A. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I EDUKACYJNE (zad. 2.1.1 NPZ)  

A1.  Czy w 2019 r. w ramach gminnego programu zrealizowano (z rozdz. 85153): 

 Tak Nie 
Liczba 

działań  

a) działania edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży na temat zagrożeń 

wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i 

NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów  leczniczych, których 

używanie może prowadzić do uzależnienia 

x  

 

185 

b) działania edukacyjne adresowane do rodziców na temat zagrożeń wynikających z 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z 

pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może 

prowadzić do uzależnienia 

x  

 

 70 

c) działania edukacyjne adresowane do innych grup docelowych na temat zagrożeń 

wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i 

NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których 

używanie może prowadzić do uzależnienia 

x x 

 

170 

d) kampanię społeczną adresowaną do dzieci, młodzieży zagrożeń wynikających z 

używania środków odurzających, substancji  psychotropowych i NSP, a także z 

pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może 

prowadzić do uzależnienia  

 X  

 

e) kampanię społeczną adresowaną do rodziców na temat zagrożeń wynikających z 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z 

pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może 

prowadzić do uzależnienia 

 X  

 

f) kampanię społeczną adresowaną do innych grup docelowych na temat  zagrożeń 

wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i 

NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których 

używanie może prowadzić do uzależnienia 

 X  

 

g) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 

interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych 

uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin 

X   

 

 

B. ROZWÓJ KADR UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (zad. 2.2 NPZ)     

B1. Czy w 2019 r. w ramach gminnego programu zrealizowano (z rozdz. 85153): 

 Tak Nie 
Liczba  

szkoleń  

Liczba 

odbiorców 

a) Szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 

dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, NSP oraz interwencji 

profilaktycznej 

x  

 

 

            5 

 

 

55 

b) Inne formy doskonalenia kompetencji osób pracujących 

z dziećmi i młodzieżą dotyczące wczesnego 

rozpoznawania zagrożenia używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, NSP oraz interwencji profilaktycznej, jakie: 

      

   x 

 

 

0 

 

 

        0 
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c) Szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich, jak: 

lekarze psychiatrzy, lekarze podstawowej opieki 

zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki 

zdrowotnej w zakresie tematyki uzależnień od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz 

skutecznych interwencji i programów profilaktycznych 

i leczniczych 

 x 

 

 

 

0 

 

 

 

      0 

d) Szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich, jak: 

specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie 

tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i NSP oraz skutecznych interwencji 

i programów profilaktycznych i leczniczych 

 x 

 

 

0 

 

 

       0 

e) Szkolenie grup zawodowych, innych niż wymienione 

w punktach: B1.c i B.1 d  w zakresie tematyki uzależnień 

od środków odurzających, substancji psychotropowych 

i NSP oraz skutecznych interwencji i programów 

profilaktycznych i leczniczych. Proszę podać  

Inne grupy:       

 x 

 

 

           0 

 

 

0 

f) Szkolenia dotyczące strategii rozwiązywania problemów 

wynikających z używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP, kierowane 

w szczególności do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i JST 

 x 

 

 

           0 

 

 

0 

 

C. PROFILAKTYKA2 (zad. 2.3 NPZ)     

C1.  Czy w 2019 r. w ramach gminnego programu zrealizowano (z rozdz. 85153): 

 Tak Nie 

a) Programy profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym        x  

b) Programy profilaktyki uniwersalnej dla młodych osób dorosłych  

(18-35 lat, np. studentów) zapobiegających używania narkotyków  
 x 

c) Programy profilaktyki uniwersalnej rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców lub 

osób pracujących z dziećmi i młodzieżą  
        x   

d) Programy profilaktyki w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych i NSP (np. dyskoteki) 
     x 

e) Programy wczesnej interwencji i programy profilaktyki selektywnej adresowane  

do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk 

zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób 

używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych w sposób okazjonalny 

 x 

                                                           
2 Profilaktyka selektywna – działania ukierunkowane na osoby ponadprzeciętnie zagrożone używaniem narkotyków  

z racji ich przynależności do określonej grupy w populacji, np. uczniowie usunięci ze szkoły, młodociani przestępcy, dzieci 

użytkowników narkotyków, bywalcy dyskotek [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), 

Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa] 

Profilaktyka wskazująca - działania ukierunkowane na osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem (szkodliwego) 

używania. Obejmują one osoby, które zażywają już narkotyki (ale nie są uzależnione w rozumieniu klasyfikacji DSM-IV lub 

ICD-10) i/lub osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem używania w przyszłości (np. wskutek doświadczeń  

z dzieciństwa, zaburzeń psychicznych lub zachowania). Profilaktyka wskazująca często polega na zapobieganiu inicjacji 

narkotykowej, jednak częściej redukuje istniejące używanie oraz zapobiega przejściu do bardziej szkodliwych wzorów 

używania [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2018), Europejskie standardy jakości  

w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa] 

 

http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=454227
http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=454227
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f) Programy profilaktyki wskazującej adresowane do jednostek lub grup wysoce narażonych 

na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP w sposób szkodliwy 

 x 

g) Programy profilaktyki adresowane do rodziców, obejmujące pomoc prawną  x  

C2.  Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2019 r. (z rozdz. 85153): 

 

Uwaga:  

W przypadku braku danych proszę wstawić znak  „-”  

Wpisanie „0” oznacza, iż działanie nie było realizowane 

Wartość wskaźnika 

 

a) liczba szkół, w których realizowane były programy profilaktyki uniwersalnej                1 

b) liczba placówek systemu oświaty innych niż szkoły, w których realizowane były programy 

profilaktyki uniwersalnej 
0 

c) liczba osób objętych programami profilaktyki uniwersalnej             180 

d) liczba miejsc/lokalizacji realizacji programów profilaktycznych adresowanych do osób 

zwiększonym  ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP 

(np. kluby, festiwale, miejsca pracy pedagogów ulicznych)  
0 

e) liczba osób objętych programami wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej                 0 

f) liczba osób objętych programami profilaktyki wskazującej 0 

 

C3.  Czy w 2019 r. w Państwa gminie były realizowane następujące programy rekomendowane:  

Uwaga: Informacje na temat programów rekomendowanych dostępne są w bazie programów na stronie 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.programyrekomendowane.pl  

Nazwa Programów i instytucji 

koordynującej  

 

 

Czy był 

realizowany 

na terenie 

gminy? 

 

Liczba 

szkół i 

placówek 

systemu 

oświaty 

Liczba 

odbior-

ców 

Czy był finansowany przez 

gminę 

(z rozdz. 85153 i 85154)?:  

Tak Nie 
Tak  Nie 

a) Archipelag Skarbów, program 

koordynowany przez Fundację 

Homo Homini im. Karola de 

Foucauld i Fundację Instytut 

Profilaktyki Zintegrowanej 

 x              x 

b) Fantastyczne Możliwości, 

program koordynowany przez 

Instytut Psychiatrii i Neurologii 

 x              x 

c) Program Domowych 

Detektywów, koordynowany przez 
 x              x 

http://www.programyrekomendowane.pl/
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Instytut Psychiatrii  

i Neurologii 

d) Program Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon, 

koordynowany przez 

Stowarzyszenie Epsilon  

 x              x 

e) Program Wzmacniania Rodziny 

10-14, koordynowany przez 

Fundację Maraton  

x  
Nie 

dotyczy 
      x  

f) Przyjaciele Zippiego, program 

koordynowany przez Centrum 

Pozytywnej  Edukacji 

 x 0 0  x 

g) Szkoła dla Rodziców i 

Wychowawców, program 

koordynowany przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji  

x  
Nie 

dotyczy 
15 x  

h) Laboratorium Wiedzy 

Pozytywnej, program 

koordynowany przez 

Stowarzyszenie Monar 

 x 0      0  x 

i) Spójrz inaczej dla klas 1-3, 

koordynowany przez 

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki 

”Spójrz inaczej” 

x  1     65 x  

j) Spójrz inaczej dla klas 4-6,  

koordynowany przez 

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki 

”Spójrz inaczej” 

x  1      115 x  

k) Program Trzy Koła,  

koordynowany przez Fundację 

Wychowawców i Rodziców 

„Prom” 

 x 0       0  x 

l) Program Profilaktyczny Debata, 

koordynowany przez Krzysztofa 

Wojcieszka 

 x 0 0  x 

m) Program Unplugged, 

koordynowany przez Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii i Ośrodek Rozwoju 

Edukacji 

 x 0 0  x 

n) Fred goes net, program 

koordynowany przez Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii  

 x 
Nie 

dotyczy 
0  x 

o) Program Przeciwdziałania 

Młodzieżowej Patologii 

Społecznej, realizowany przez 

Fundację Praesterno 

 0 
Nie 

dotyczy 
0  x 



 9 

p) Szkolna Interwencja 

Profilaktyczna, koordynowany 

przez Instytut Psychiatrii 

i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju 

Edukacji  

 x 0 0  0 

q) Środowiskowa Profilaktyka 

Uzależnień, program realizowany 

przez Towarzystwo Nowa Kuźnia   

 x 
Nie 

dotyczy 
0 0 x 

r) Program wspomagania rozwoju 

psychospołecznego dzieci 

nieśmiałych, koordynowany przez 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej 

z Profilaktyką Społeczną 

 x 0      0  x 

s) Program wspomagania rozwoju 

psychospołecznego dzieci 

nielubianych przez rówieśników 

z powodu zachowań 

antyspołecznych, koordynowany 

przez Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego, Zakład Pedagogiki 

Opiekuńczej z Profilaktyką 

Społeczną 

 x 0 0 0 x 

t) Program Nauki Zachowania, 

koordynowany przez Niepubliczny 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

SOPHIA 

 x 0 0  z 

u) Profilaktyczny Bank Dobrych 

Praktyk, koordynowany przez 

Stowarzyszenie Epsilon Plus 

 x 0 0  x 

v) ARS, czyli jak dbać o miłość?, 

koordynowany przez Główny 

Inspektorat Sanitarny 

 x 0 0  x 

w) Apteczka Pierwszej Pomocy 

Emocjonalnej, Centrum Edukacji 

Pozytywnej 

 x 0 0  X  

 

C4. Czy zna Pan/Pani system rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego działający w Polsce od 2010 roku?  

X 1. tak  

 2. nie, proszę przejść do pytania numer C9 
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C5. Prosimy o zaznaczenie na skali od 1 od 7, (gdzie „1” oznacza w ogóle się nie przyczynia a „7” 

przyczynia się  w  bardzo dużym stopniu) w jakim stopniu system programów rekomendowanych 

przyczynia się do podniesienia jakości działań profilaktycznych w Państwa gminie. 

Na poniższej skali prosimy o zaznaczenie odpowiedniej cyfry.  

 

W ogóle się 

nie przyczynia            
           Przyczynia się 

                                                        w bardzo dużym stopniu 

|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|x ----------------------| 

1                          2                          3                         4                            5                         6                            7

        

 

C6. Proszę wskazać źródła wiedzy o programach rekomendowanych 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź   

a) strona internetowa programów rekomendowanych (https://programyrekomendowane.pl/)                                              x 

b) organizacja realizująca dany program rekomendowany x 

c) akty prawne jak np. Narodowy Program Zdrowia x 

d) szkolenia, konferencje i seminaria x 

e) publikacje na temat programów rekomendowanych  

 

 

C7. Proszę o wskazanie głównych barier utrudniających wdrażanie programów rekomendowanych w 

Państwa gminie:  

 

   Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź   

a) niewystarczające środki finansowe x 

b) zbyt wysokie koszty realizacji programu/programów rekomendowanych   

c) brak przeszkolonej kadry realizującej programy rekomendowane  X  

d) brak osób/organizacji zainteresowanych realizacją programów rekomendowanych   

e) brak zainteresowania wdrożeniem programów rekomendowanych ze strony placówek 

oświatowych  
 

f) brak wystarczającej wiedzy u osób podejmujących decyzję o finansowaniu działań 

profilaktycznych  
 

g) inne priorytety w gminie, jakie? (proszę podać)…………………………  

 

 

C8. W mojej opinii strona internetowa systemu rekomendacji (https://programyrekomendowane.pl/) 

 

https://programyrekomendowane.pl/
https://programyrekomendowane.pl/
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Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź   

a) pomaga w wyborze odpowiedniego do potrzeb gminy programu rekomendowanego  x 

b) umożliwia poszerzenie wiedzy na temat standardów jakości w profilaktyce x 

c) ułatwia nawiązanie kontaktu z organizacjami realizującymi programy rekomendowane  x 

d) ułatwia złożenie wniosku aplikacyjnego bazy programów rekomendowanych  

e) dostarcza informacji na temat skutecznej profilaktyki  

f) ułatwia kontakt z zespołem ds. rekomendacji     

g) nie znam strony internetowej  https://programyrekomendowane.pl/  

 

C9. Czy słyszała Pan/Pani kiedykolwiek o europejskich standardach jakości w profilaktyce uzależnień od 

narkotyków3?   

X 1. tak  

 2. nie, proszę przejść do pytania numer D  

 

 

C10.  Proszę wskazać źródła wiedzy o europejskich standardach jakości w profilaktyce uzależnień od 

narkotyków? 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź   

a) publikacja pod tytułem Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków: 

http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1418110  

 

x 

b) inne publikacje dotyczące europejskich standardów jakości w profilaktyce uzależnień np. 

poradniki, artykuły itd.  
x 

c) szkolenia, konferencje i seminaria  

d) inne źródła jakie?: proszę  napisać:…………………………………………………………….    

 

C11. Czy korzysta Pan/Pani z wiedzy o europejskich standardach jakości w profilaktyce uzależnień od 

narkotyków w swojej pracy?   

X  1. tak  

 2. nie, proszę przejść do pytania numer C13  

 

C12. Jeżeli korzysta Pan/Pani ze swojej wiedzy o europejskich standardach jakości w profilaktyce 

uzależnień od narkotyków w swojej pracy to proszę podać w jaki sposób:  

 

                                                           
3 Europejskie standardy zostały przedstawione w publikacji KBPN: 

http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1418110  

https://programyrekomendowane.pl/
http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1418110
http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1418110
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Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź   

a) kieruję się europejskimi standardami jakości przy opracowaniu konkursów gminnych na 

finansowanie  programów profilaktycznych  
 

b) stosuje europejskie standard jakości do oceny jakości realizowanych w gminie programów 

profilaktycznych  
 

c) wykorzystuję publikację Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków 

jako źródło wiedzy  
X  

d) inne jakie? Proszę napisać…………………………………………………………………………..  

 

C13. Proszę wymienić główne bariery utrudniające wdrażanie europejskich standardów jakości w 

profilaktyce uzależnień od narkotyków w Państwa gminie? Jeżeli nie ma barier proszę przejść do pytania 

D.   

 

 

 

 

 

D. REDUKCJA SZKÓD, REHABILITACJA I REINTEGRACJA SPOŁECZNA  

(ZAD. 2.4. NPZ) 

D1.  Czy w 2019 r. w gminnym programie finansowano lub  dofinansowano działania w ramach 

redukcji szkód (z rozdz. 85153): 

 Tak Nie 
Liczba 

programów

/placówek 

Liczba 

odbiorców 

h) noclegownie, w których mogą przebywać osoby 

uzależnione  

od narkotyków  

 X  

 

     

     0 

   

 

0 

i) programy obejmujące wymianę igieł i strzykawek 

(zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi – 

HIV, HBV i HCV itd.) 

 X  

 

      0 

 

 0 

j) programy obejmujące testowanie w kierunku zakażeń 

krwiopochodnych (HIV, HBV i HCV) 
 X  

 

      0 

 

    0 

k) schroniska i punkty dziennego pobytu dla osób 

uzależnionych (świetlice, drop-in) 
 X  

 

       0 

 

     0 

l) programy redukcji szkód zdrowotnych i społecznych 

wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od 

środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, 

obejmujące działania inne niż wymienione w pkt a-d., 

proszę podać przykładowo jakie:       

 X  

 

 

 

        0 

 

 

 

     0 

D2. Czy w 2019 r. w ramach gminnego programu  rozwijano lub wspierano (z rozdz. 85153): 

Uwaga: termin „wsparcie” obejmuje finansowanie oraz dofinansowanie działań, jak również pomoc 

merytoryczną i rzeczową. 
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 Tak Nie 
Liczba  

hosteli/mieszkań 

Liczba  

osób  

a) hostele dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu   X  
 

0 

 

0 

b) mieszkania readaptacyjne dla osób w trakcie leczenia lub 

po jego zakończeniu 
 X  

 

0 

 

0 

D3. Czy w 2019 r. w ramach gminnego programu (z rozdz. 85153) rozwijano dostęp do leczenia 

ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i NSP poprzez: 

 Tak Nie 

a) rozwój i modernizację bazy materialnej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie 

i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających ich w sposób szkodliwy  
 X  

b) finansowanie (zakup usług, wspieranie, powierzenie) programów pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej w ambulatoryjnych placówkach leczenia uzależnień 
 X  

c) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów ambulatoryjnych dla osób 

uzależnionych 
X   

d) inne działania, nie wymienione w punktach: a-c   X  

D4. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań finansowanych z rozdz. 85153: 

Wpisanie „0” oznacza, iż działanie nie było realizowane Liczba  

a) liczba placówek ambulatoryjnych leczniczych wspieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego  
0  

b) liczba osób objętych ambulatoryjnymi programami leczenia (zdrowotnymi) 

wspieranymi przez jednostki samorządu terytorialnego  
            0  

* Wpisanie „0” oznacza, iż działanie nie było realizowane 

D5. Czy w 2019 r. w ramach gminnego programu finansowano/dofinansowano programy reintegracji 

społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP 

z rozdz. 85153: 

 Tak Nie 
 

liczba programów  

a) programy reintegracji społecznej, obejmujące 

m.in. grupy zapobiegania nawrotom, grupy 

wsparcia, warsztaty umiejętności 

psychospołecznych, doradztwo, interwencje 

socjalne/pomoc w załatwianiu spraw prawnych 

i bytowych, itp. 

 0  

 

 

 

0 
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D6. Proszę podać informacje na temat szkoleń/ kursów zawodowych/staży pracy dla osób używających 

narkotyków w ramach programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i NSP finansowano/dofinansowano z rozdz. 85153: 

 Tak Nie liczba osób  

a) szkolenia/kursy zawodowe/staże pracy dla 

osób używających narkotyków szkodliwie 

oraz osób uzależnionych 

 X  

 

0  

b) inne działania, nie wymienione w punkcie a 

proszę podać przykładowo jakie:       
 X  

0  

 

D7. Proszę podać liczby odnoszące się do programów reintegracji społecznej i zawodowej 

finansowano/dofinansowano z rozdz. 85153:   

 2018 2019 

a) Liczba programów reintegracji społecznej, obejmujących m.in. grupy zapobiegania 

nawrotom, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności psychospołecznych, doradztwo, 

interwencje socjalne/pomoc w załatwianiu spraw prawnych i bytowych, itp. 

    0 0 

b) Liczba osób objętych programami reintegracji społecznej, o których mowa  

w punkcie a).   

 

0 0 

E. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych. 

E1. Czy w 2019 r. w ramach gminnego programu wspierano (z rozdz. 85153 i 85154): 

 Tak Nie 

a) realizację badań ankietowych w populacji generalnej dotyczących problemu narkotyków 

i NSP  
 x 

Jeśli nie, proszę podać datę (rok) ostatniego badania finansowanego w ramach gminnego 

programu przeciwdziałania uzależnieniom  
Czerwiec 2017 

b) realizację badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej przeprowadzanych co 4 lata 

zgodnie z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków 

i Narkomanii  

 x 

Jeśli nie, proszę podać datę (rok) ostatniego badania. Maj 2018 

c) realizację badań jakościowych dotyczących problemu narkotyków i NSP    X  

d) inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (jakie?)       
 X  

E2. Czy w 2019 r. w ramach gminnego programu wspierano (z rozdz. 85153): 
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 Tak Nie 

a) wdrażanie i prowadzenie monitoringu (polegającego na zbieraniu i analizie 

danych dotyczących epidemiologii i reakcji społecznej na problem narkotyków 

i narkomanii)  

 X  

b) szkolenia podnoszące kwalifikację osób zaangażowanych w prowadzenie 

monitoringu  
 X  

c) inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz 

w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

(jakie?)       

 X  

 

 

E3.  Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2019 r. (z rozdz. 85153): 

 
Liczba 

raportów 

a) ogólna liczba raportów w formie pisemnej, które zostały opracowane lub 

zlecone do opracowania przez samorząd gminny w 2019 r.  

(dotyczące  np. rozpowszechnienia używania narkotyków w gminie, reakcji 

społecznej i/lub instytucjonalnej, monitoringu problemu narkomanii na ternie 

gminy, raport z badania ESPAD itp.) 

w tym: 

        0  

 liczba raportów z badań realizowanych w gminie  

(m.in. raport z badań ESPAD) 
0 

 liczba raportów przygotowanych w ramach monitoringu problemu 

narkotyków i narkomanii 
0 

* Wpisanie „0” oznacza, iż działanie nie było realizowane 

F. Zadania własne gminy, o których mowa w art. 10 ust.1 z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) 

F1. Czy w 2019 r. w ramach gminnego programu finansowano z rozdz. 85153 finansowano następujące 

działania:  

 Tak Nie 

a) udzielano rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy prawnej, 
 X  

b) prowadzono działalność profilaktyczną w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

uczniów,  
  X  

c) dożywiano dzieci uczestniczące w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
  X  

F.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2019 r.: 
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Wartość 

wskaźnika  

2018 

Wartość 

wskaźnika  

2019 

a) liczba umów zwartych z organizacjami, instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi i osobami fizycznymi realizujących zadania z rozdz. 85153 

 

0                 

       0 

 

 

 

Lutowiska dn.25.03.2020 

 

Wójt Gminy Krzysztof  Mróz 

           

Małgorzata Prokopiak -Młynarczyk 

Miejscowość, data 
Podpis prezydenta / burmistrza / 

wójta 

Czytelny podpis osoby 

wypełniającej sprawozdanie 



 

 

                                                                                      Lutowiska dn.30.12.2019 

 

 

 

INFORMACJA 

 

  z realizacji Gminnego Programu  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Lutowiska w roku 2019.  

 

  Zadania  w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  w Gminie Lutowiska są wykonywane 

zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. PARPA  w ostatnich latach w wytycznych dla gmin  wskazuje na pilna potrzebę  

zwiększania działań  kierowanych do dzieci i młodzieży, a także do całych rodzin, w których  różne 

problemy powodowane przez alkohol.  Równie ważnym obszarem  wymagającym ciągłego  

podnoszenia jakości działań jest profilaktyka.  Rok 2019 był kolejnym rokiem realizacji 

oddziaływań będących kontynuacja lat poprzednich. W tym zakresie  instytucje i jednostki 

organizacyjne gminy współpracują przy wykonywaniu  zadań.  Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/2018 

 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyk i, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii realizatorem bezpośrednich działań na 

terenie gminy był : 

 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach; 

 

- Zespół Szkół w Lutowiskach; 

 

- Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach; 

 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutowiskach; 

 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach; 

 

-  Zespół Dzielnicowych w Lutowiskach. 

 

   W roku 2019 w uchwalonym programie   wsparcie finansowe  w celu prawidłowej realizacji  

    Zadań przyznano: 

 

  - Zespół Szkół w Lutowiskach                                                  12 000 zł.; 

 

  - Gminny Ośrodek Kultury                                                         9 000 zł.; 

 

  -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                     9 000 zł.; 

 

  - Poradnia Leczenia Uzależnień w Ustrzykach Dolnych            2 000 zł. 

  

  - Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu       894 zł. 

 

  

  

 

 



 

       Zadania wykonywane przez GKRPA. 

     

    

1. Odbyło się 12 posiedzeń Komisji. 

2. Komisja  wszczęła i prowadziła 12 postępowań w celu ustalenia czy osoba jest uzależniona 

od alkoholu. 

3.  Policja z członkami GKRPA  przeprowadziła  6  kontroli punktów, w których sprzedawany 

jest alkohol,  złożono zawiadomienie  do Wójta Gminy  o występujących  nieprawidłowo-

ściach  stwierdzonych podczas kontroli. 

4. Wydano  11   pozytywnych  postanowienia  w sprawie zgodności z uchwałami Rady 

Gminy w sprawie limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

gminy oraz z warunkami lokalizacyjnymi, ustalonymi  dla  punktów sprzedaży napojów  

alkoholowych 

5 Stała współpraca z grupa AA/ anonimowych alkoholików/ w Gminie Czarna; 

5 Udział członków Komisji w 3 mitingach otwartych organizowanych przez grupę AA 

   z Ustrzyk Dolnych. 

          Komisja współpracowała  z instytucjami,   stowarzyszeniami , a w szczególności: 

1. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ,,Bieszczady ’’w Lutowiskach; 

2. Komendą Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych; 

3.  Zespół  Dzielnicowy w Lutowiskach; 

4.  Placówkami Straży  Granicznej; 

5. Zespołem Szkół w Lutowiskach; 

6. GOPS.  w Lutowiskach; 

7. Sądem Rejonowym w Lesku; 

8. Poradnią Leczenia Uzależnień w Lesku; 

9. Poradnia Leczenia Uzależnień w Sanoku 

10. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lutowiskach; 

11. Parafiami Gminy Lutowiska; 

12. Ośrodkiem wsparcia SOS w Lesku; 

13. Poradnią Zdrowia Psychicznego w Lesku; 

14. 14. Grupą AA z Czarnej; 

15. Grupa AA,  ,,Józef’’ w Ustrzykach Dolnych; 

16. Oddziałem  Detoksykacyjnym w Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy; 

17. Oddziałem Leczenia Uzależnień w Specjalistycznym  Szpitalu Psychiatrycznym w Żura-

wicy; 



18. Orzecznikami sądowymi z zakresu  psychologii i psychiatrii; 

19. Schroniskiem Dla Bezdomnych Mężczyzn w Przemyślu; 

20. Miejskim Ośrodkiem Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu; 

21. Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ustrzykach Dolnych. 

 

Wydatkowane środki finansowe przez GKRPA. na działania w ramach Programu profilaktycz-

nego: 

1.  Wydatki związane z organizacją  ,,Bieszczadzkiego Spotkania z Kolędą i Pastorałką” 

Termin realizacji:  13 stycznia 2019r. w kinie ,,Otryt’’ w Lutowiskach 

Wydatkowana kwota finansowa: 4 542.74 zł. styczeń 2019 r. Środki zostały wydatkowane na 

wykonanie dekoracji , poczęstunek i prezenty dla uczestników przeglądu . 

Wydatkowana kwota finansowa w miesiącu grudniu 2019 na Przegląd Kolęd  

w roku 2020 - 4 074,57 zł.( impreza odbyła się 02.02.2020 r.) 

 

2.  Dni Rodziny  w Gminie Lutowiska-  Gminny Dzień Dziecka. 

Termin realizacji: 2 czerwiec 2019 roku w Lutowiskach. 

Wydatkowana kwota  finansowa:  2 063,34 zł. 

.Środki zostały wydane na plakaty, słodycze, owoce i naczynia jednorazowe. 

 

3.  Drużyna  Klubu Sportowego ,,Otryt’’. 

Wydatkowana kwota finansowa:  500,00 zł. 

  Środki zostały przeznaczone na  posiłek dla zawodników. 

  

  

4. Pokrycie wydatków związanych z  zakupem usługi-przeprowadzeniem diagnozy  

uczniów klasy V-VIII. 

Wydatkowa  kwota finansowa : 800,00 zł. 

5 . Usługa szkoleniowa dla członków  GKRPA. w Lutowiskach. 

      Wydatkowana kwota finansowa -  1 460,00 zł. 

5. Wsparcie finansowe dla Młodzieżowej Drużyny strażackiej funkcjonującej przy OSP. 

Lutowiska. 

Wydatkowana kwota finansowa wyniosła : 361,22 zł. 

 Środki zostały przeznaczone na zakup  słodyczy 

       

6. Opłaty wniesione po badaniu osób w obszarze uzależnienia od alkoholu 



     Wydatkowana kwota finansowa : 383,76 zł. 

 

 

7. Zakup laptopa z oprogramowaniem do pracy GKRPA. 

      Wydatkowana kwota finansowa : 3 156,99 zł. 

       9 . Środki finansowe na wynagrodzenie dla Przewodniczącej i członków GKRPA. 

       w Lutowiskach. 

         Wydatkowana kwota finansowa : 24 165,00  zł. 

         Realizacja zadań  w ramach programu – Przeciwdziałanie narkomanii 

               Wydatkowana kwota finansowa :  3 334,00 zł. 

           Środki zostały przeznaczone na zakup pakietu edukacyjnego ,,Dopalacze powiedz stop’’  

            oraz zakup  medali, wstążek i banneru podczas organizacji Dni Rodziny w Gminie 

            Lutowiska. 

        

 

     

 

       Zespół Szkół w Lutowiskach- otrzymał wsparcie w wysokości 12 000 zł. na działania  

        ramach programu profilaktycznego i wydatkował środki na : 

 

1. Udział w kampanii ogólnopolskiej,, Zachowaj Trzeźwy umysł’’. 

2. Szkolenia dla nauczycieli w ramach programu PARPY ,, Spójrz Inaczej ‘’. 

3.  Pokrycie niezbędnych wydatków  związanych z funkcjonowaniem Szkolnego Klubu  

Wolontariatu,,  Szansa’’. 

4. Dofinansowanie wydatków na Dni Rodziny i Dzień Dziecka . 

5. Dofinansowanie programu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych dla młodzieży 

pochodzących z różnych środowisk rodzinnych- cykliczna współpraca  z Uniwersytetem Jagiel-

lońskim ( udział uczniów  warsztatach). 

 6.Zakup programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA-  przeprowadzenie warsz-

tatu do programu wychowawczo- profilaktycznego, Spójrz Inaczej na agresję’’. 

7. Szkolenie dla rodziców i nauczycieli- Trudne sytuacje wychowawcze-,, Stawianie Granic’’. Ra-

dzenie sobie z zachowaniami agresywnymi. 

 

 

 



      Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach- otrzymał wsparcie w wys. 9 000 zł. na działania  

      w ramach programu profilaktycznego i wydatkował  środki na : 

 

1. Organizacja  balu karnawałowego dla dzieci w wieku  2-6 lat; 

2. Organizacja ferii zimowych dla dzieci młodzieży z terenu gminy Lutowiska 

3. Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy  Lutowiska                      

,,Wakacje z GOKiem’’. 

4. Organizacja warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży. 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach otrzymał wsparcie w wys. 9 000 zł. 

na działania w ramach programu profilaktycznego i przeznaczył środki na : 

 

1. Organizacja Gminnego Dnia Niepełnosprawności; 

2. Organizacja Dni Rodziny w Gminie Lutowiska ,, Gminny Dzień dziecka’’ 

3. Organizacja  Gminnego Dnia Seniora; 

4. Organizacja warsztatów ,,Szkoła dla Rodziców’’. 

5. Warsztaty psychologiczne dla nauczycieli  w obszarze  postepowania z uczniem, który jest ofiarą 

lub świadkiem  przemocy domowej i procedura ,,Niebieskiej karty’’. 

 

 

  

 

 

                                                                                                        Sprawozdanie przygotowane przez 

                                                                                                         Członków GKRPA 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Ankieta dotycząca skali zjawiska przemocy w rodzinie, realizacji zadań wynikających  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizacji niektórych zadań 

wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020 oraz prowadzonych działań wobec osób i rodzin uwikłanych w problem 

przemocy w rodzinie - dane za 2019 rok (zadania gminy). 

 

Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę wraz z danymi teleadresowymi. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach Lutowiska 14 38-713-Lutowiska 

 

 

1. Dane statystyczne, dotyczące osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób 

stosujących przemoc oraz najczęściej występujących form przemocy w rodzinie. 

 

1.1. Czy na terenie gminy odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2019                                         X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

1.2. Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania - 2019 r. 

Liczba rodzin, w których 

występuje zjawisko 

przemocy w rodzinie 

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach 

(należy podać liczbę rodzin) 

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 6 razy w roku i więcej 

                       5 4 1 0 

 

1.3. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Ogółem 

osoby 

dotknięte 

przemocą 

w rodzinie 

kobiety mężczyźni dzieci 

Ogółem z tego: Ogółem z tego: Ogółem z tego: 

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno
-sprawne 

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno
-sprawne 

do 13 

r.ż. 
od 14 

do 18 
lat 

niepełno-

sprawne 
** 

5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia. 

**dzieci od 0 do 18 roku życia. 
 

1.4. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy w rodzinie. 

Najczęściej zgłaszana forma przemocy TAK* NIE* 

przemoc psychiczna/emocjonalna x  

przemoc fizyczna x  

przemoc ekonomiczna   

przemoc seksualna   

zaniedbywanie   

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

1.5. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 
Ogółem Kobiety Mężczyźni Osoby niepełnoletnie* 

                     5 0 5 0 

*Osoba do 18 r. ż. 
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2. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

2.1. Czy na terenie gminy w 2019 r. funkcjonował zespół interdyscyplinarny powołany przez 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta? 

TAK* NIE* 

X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

2.2. Czy gmina posiadała w 2019 r. uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania? 

TAK* NIE* 

X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

2.3. Czy zespół interdyscyplinarny działał w 2019 r. na podstawie porozumień zawartych 

pomiędzy wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta, a podmiotami, o których mowa  

w art. 9 a ust. 3 lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? 

TAK* NIE* 

X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

2.4. Czy w skład zespołu interdyscyplinarnego w 2019 r. wchodzili przedstawiciele określeni 

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? 

Podmiot TAK* NIE* 

jednostka organizacyjnych pomocy społecznej X  

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych X  

policja X  

oświata X  

ochrona zdrowia X  

organizacja pozarządowa X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

2.5. Czy w skład zespołu interdyscyplinarnego w 2019 r. wchodziły inne osoby wymienione  

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? 

Podmiot TAK* NIE* 

kuratorzy sądowi X  

prokuratorzy   

przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

2.6. Czy zespół interdyscyplinarny tworzył w 2019 r. grupy robocze? 

Rok TAK* NIE* 

2019 X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, kto tworzył grupy robocze  

lub o wyjaśnienie, dlaczego grupy robocze nie były tworzone. 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w 2019 r. 

3.1. Procedura „Niebieskie Karty”. Należy wpisać liczbę wypełnionych w 2019 r. formularzy 

„Niebieska Karta-A”.* 

Nazwa podmiotu 

sporządzającego 

formularz NK-A 

Liczba formularzy 

„Niebieska Karta–A” 

wszczynających 

procedurę 

Liczba ponownych 

formularzy 

„Niebieska Karta–A” 

Razem (suma): 

 liczba formularzy „Niebieska 

Karta-A” ogółem dla danej 

służby 

Policja  3 0 3 

Jednostka organizacyjna 

pomocy społecznej 

2 0 2 

Gminna komisja 

rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

0 0 0 

Oświata  0 0 0 

Ochrona zdrowia  0 0  

Łącznie: 5 0 5 

* Tabelę należy wypełnić w całości oraz podsumować w poziomie i w pionie. 
 

3.2. Liczba prowadzonych w 2019 r. przez zespół interdyscyplinarny spraw w ramach 

procedury „Niebieskie Karty”.* 

Liczba prowadzonych przez 

zespół interdyscyplinarny spraw 

w ramach procedury „Niebieskie 

Karty” - ogółem 

Liczba osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, których 

ww. postępowanie dotyczyło 

Liczba osób stosujących przemoc 

w rodzinie lub podejrzewanych  

o stosowanie przemocy, których  

ww. postępowanie dotyczyło 

3 3 3 

*Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy całość postępowania prowadził zespół interdyscyplinarny i dla danej sprawy  

nie utworzono grupy roboczej. 
 

3.3. Liczba prowadzonych w 2019 r. przez grupy robocze spraw w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”. 

Liczba 

prowadzonych 

przez grupy 

robocze spraw  

w ramach 

procedury 

„Niebieskie 

Karty” - ogółem 

Liczba 

utworzonych  

w 2019 r. grup 

roboczych* 

Liczba 

pracujących  

w 2019 r. grup 

roboczych** 

Liczba osób 

doświadczających 

przemocy  

w rodzinie, 

których ww. 

postępowanie 

dotyczyło 

Liczba osób 

stosujących przemoc  

w rodzinie lub 

podejrzewanych  

o stosowanie 

przemocy, których 

ww. postępowanie 

dotyczyło 

2 2 2 2 2 

*Należy wpisać liczbę utworzonych w 2019 r. grup roboczych, a nie liczbę spotkań odbytych przez grupy 

robocze. 
**Należy wpisać liczbę grup roboczych utworzonych w 2019 r. oraz utworzonych w latach poprzednich  

i kontynuujących działania wobec konkretnych osób w 2019 r., a nie liczbę spotkań odbytych przez grupy 

robocze. 

3.4. Liczba wypełnionych w 2019 r. formularzy „Niebieska Karta-C” przez zespół 

interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 
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Działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie sporządzonych w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” formularzy „Niebieskie Karty-C” 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta-C” przez zespół interdyscyplinarny 

lub grupę roboczą 

5 

 

3.5. Liczba wypełnionych w 2019 r. formularzy „Niebieska Karta-D” przez zespół 

interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 

Działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie sporządzonych w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” formularzy „Niebieskie Karty-D” 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta-D” przez zespół interdyscyplinarny 

lub grupę roboczą 

5 

 

3.6. Liczba zakończonych w 2019 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

Liczba zakończonych  

w 2019 r. spraw  

w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” 

ogółem, z tego: 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” 

2 2 0 

 

3.7. Liczba dzieci odebranych w 2019 r. z rodziny przez pracownika socjalnego 

wykonującego obowiązki służbowe* 0 

*Na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. 
 

4. Działania interwencyjne i pomocowe prowadzone przez pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 2019 r. w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. 

4.1. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie – należy 

wymienić maksymalnie 10 najważniejszych działań. 

Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

5 Praca socjalna 

Uzgodnienie pomocy psychologicznej 

Wsparcie finansowe 

Przyznanie rodzinie asystenta 

Współpraca pracownika socjalnego i asystenta z pedagogiem  

i  nauczycielami( dotyczy rodzin z dziecmi) 

 

4.2. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie  

lub podejrzewanych o stosowanie przemocy - należy wymienić maksymalnie 10 

najważniejszych działań. 

Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

0 0 

 

4.3. Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie - należy wymienić 

maksymalnie 10 najważniejszych działań. 
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Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

5 Pomoc psychologiczna 

Pomoc psychologa 

 

4.4. Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie - należy 

wymienić maksymalnie 10 najważniejszych działań.* 

Liczba dzieci objętych działaniami Podjęte działania 

0  

*Dziecko - osoba od 0 do 18 r. ż. 
 

4.5. Liczba osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) lub zespół 

interdyscyplinarny/grupy robocze (ZI/GR) w 2019 r. do specjalistycznych ośrodków wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie (SOW), ośrodków interwencji kryzysowej (OIK). 

4.5.1. Liczba osób skierowanych w 2019 r. przez OPS lub ZI/GR do poszczególnych 

Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW). 

SOW Liczba osób skierowanych ogółem, w tym: Liczba 

kobiet 

Liczba 

mężczyzn 

Liczba 

dzieci 

SOW Gorzyce 0    

SOW Korytniki 0    

SOW Lesko 0    

SOW Nowa Sarzyna                                    0    
 

4.5.2. Liczba osób skierowanych w 2019 r. przez OPS lub ZI/GR do Ośrodków Interwencji 

Kryzysowej (OIK). 

Nazwa i lokalizacja OIK Liczba osób skierowanych ogółem,  

w tym: 

liczba 

kobiet 

liczba 

mężczyzn 

liczba 

dzieci 

Ośrodek Interwencji  

kryzysowej działający 

przy PCPR. Ustrzyki 

Dolne 

 

 

 

7 

 

 

 

       2 

 

 

 

   0 

 

 

 

     5 

 

5. Kierowanie oraz motywowanie osób podejrzewanych o stosowanie przemocy  

w rodzinie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie (PKE) oraz w programach psychologiczno-

terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PPT). 

5.1. Liczba osób skierowanych przez zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze lub OPS  

w 2019 r. do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie (PKE). 

 

Liczba osób skierowanych 

ogółem, w tym: 

liczba kobiet liczba mężczyzn Nazwa realizatora PKE, 

gdzie skierowano osoby 

0    
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5.2. Liczba osób motywowanych przez zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze lub OPS 

w 2019 r. do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

0 0 

 

5.3. Liczba osób skierowanych przez zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze lub OPS  

w 2019 r. do udziału w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie (PPT). 

Liczba osób skierowanych 

ogółem, w tym: 

liczba kobiet liczba mężczyzn Nazwa realizatora PPT, 

gdzie skierowano osoby 

0 0 0 0 

 

5.4. Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonych przez powiaty, w kontekście osób  

z terenu gminy uczestniczących w 2019 r. tych programach. 

Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

0 0 

 

6. Zawiadomienia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa  

z użyciem przemocy w rodzinie, dokonane w 2019 r. przez OPS, zespół interdyscyplinarny, 

grupy robocze (na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

Instytucja, do której 

przekazano zawiadomienie 

Liczba zawiadomień 

dokonanych przez OPS 

Liczba zawiadomień dokonanych przez 

zespół interdyscyplinarny, grupy robocze 

Policja 0 0 

Prokuratura 5 5 

 

7. Dostępność poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i in.) dla osób 

uwikłanych w problem przemocy w rodzinie na terenie gminy w 2019 r.* 

Rodzaj 

poradnictwa 

Dostępność poradnictwa specjalistycznego na terenie gminy 

 Brak 1 raz  

w miesiącu  

Więcej niż 1 

raz w miesiącu  

1 raz  

w tygodniu 

Więcej niż 1 

raz w tygodniu 

Codziennie 

Poradnictwo 

prawne 

   X   

Poradnictwo 

psychologiczne 

  X    

Inny rodzaj 

poradnictwa (jaki?) 

      

*Należy postawić znak X w wybranym polu. 
 

8. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie. 
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8.1. Czy gmina posiadała w 2019 r. opracowany, aktualny gminny program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2019 X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

 

8.1.1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej - należy podać pełny tytuł programu, datę i nr 

uchwały, którą program został przyjęty. Gminny  Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lutowiska na lata  

2019-2022 uchwalony Uchwałą  Nr VI/32/2019 Rady Gminy Lutowiska z dnia 7 maja 

2019r. 

 

 

8.1.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej – należy podać przyczyny takiego stanu  

oraz planowany termin opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

8.2. Czy gmina zrealizowała wszystkie zadania ujęte w gminnym programie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie przewidziane na 2019 r.? 

Rok TAK* NIE* 

2019 X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

 

8.2.1. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie przyczyn. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

9. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

9.1. Czy na terenie gminy zlokalizowany jest ośrodek wsparcia udzielający pomocy 

osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2019 0  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

 

9.2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej – należy podać: 

9.2.1. Pełną nazwę i adres ośrodka wsparcia: 

…………………………………………………………………………………………………... 

9.2.2. Liczbę miejsc stacjonarnych w ośrodku wsparcia:…………………………................... 
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9.2.3. Dostępne formy udzielanego poradnictwa / pomocy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

9.3. Liczba osób skierowanych w 2019 r. przez OPS lub zespół interdyscyplinarny/grupy 

robocze do Ośrodków Wsparcia (OW). 

Nazwa i lokalizacja OW Liczba osób skierowanych ogółem,  

w tym: 

liczba 

kobiet 

liczba 

mężczyzn 

liczba 

dzieci 

 0    

 

9.4. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać, w jaki sposób zabezpieczane są 

potencjalne potrzeby klientów w ww. zakresie. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

10. Czy na terenie gminy prowadzone jest poradnictwo oraz działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2019 X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

 

10.1. W przypadku odpowiedzi pozytywnej – należy krótko (w kilku punktach) opisać, jakie 

działania były realizowane. 

1. Rodziny z dziećmi są objęte  pomocą asystenta rodziny, gdzie na bieżąco  świadczona jest 

pedagogizacja rodziców. 

2.Pedagog z Zespołu Szkół w Lutowiskach  pracuje  z rodzicami nad wzmocnieniem  

kompetencji opiekuńczych i wychowawczych. 

3. W roku 2019 odbywały się,, Warsztaty Dla rodziców ‘’prowadzone przez psychologa. 

 

10.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wskazać przyczynę braku realizacji 

zadania. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

11. Opracowanie w 2019 r. lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, w tym ustalenie 

odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. 

11.1. Czy na terenie gminy opracowano w 2019 r. lokalną diagnozę zjawiska przemocy  

w rodzinie, w tym czy ustalono odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie? 
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Rok TAK* Liczba diagnoz** NIE* Pozostaje aktualna diagnoza  

z lat poprzednich* 

2019   X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę opracowanych diagnoz. 
 

11.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wskazać przyczynę braku realizacji 

zadania. 

 Lokalna diagnoza badająca  zjawisko przemocy w rodzinie została  przeprowadzona 

 w 2018r. 

 

12. Badanie w 2019 r. skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą. 

12.1. Czy gmina przeprowadziła w 2019 r. lokalną analizę, dotyczącą czynników 

sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą  

w rodzinie? 

Rok TAK*  Liczba przeprowadzonych 

analiz** 

NIE* Pozostaje aktualna analiza  

z lat poprzednich* 

2019   x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę przeprowadzonych analiz. 

 

12.2. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o wskazanie lokalnych 

czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie, w układzie tabelarycznym - maksymalnie 5 najistotniejszych 

czynników w każdej z kategorii. 

Lokalne czynniki sprzyjające skutecznej pomocy 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

Lokalne czynniki utrudniające skuteczną pomoc 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

  

 

13. Czy na terenie gminy prowadzone były w 2019 r. działania systemowe zapobiegające 

krzywdzeniu dzieci? 

Rok TAK* NIE* Jakie działania były realizowane?** 

2019  X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 

 

14. Czy na terenie gminy prowadzone były w 2019 r. kampanie informacyjne mające na celu 

podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków 

przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* Jakie kampanie były realizowane?** 

2019 X  Kampania o charakterze lokalnym  - reaguj na prxemoc 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
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15. Czy gmina upowszechnia informacje dotyczące możliwości i form uzyskania pomocy: 

medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej i in. osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* Jakie działania były realizowane?** 

2019 X  Podczas imprez plenerowych były rozdawane ulotki 

dla mieszkańców zwiększające widzę w obszarze 

Przeciwdziałania Przemocy Domowej 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.  

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
 

16. Czy na terenie gminy zostały opracowane i są realizowane zajęcia edukacyjne kierowane 

do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień 

psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* Rodzaj opracowanych i realizowanych 

zajęć** 

Podmiot realizujący 

działania** 

2019  X   

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.  

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
 

17. Czy na terenie gminy zostały opracowane i są realizowane programy terapeutyczne  

i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* Rodzaj opracowanych i realizowanych 

programów** 

Podmiot realizujący 

działania** 

2019  X   

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
 

18. Czy na terenie gminy zostały stworzone warunki umożliwiające osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych? 

Rok TAK* NIE* Rodzaj, formy podjętych działań** 

2019  X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
 

19. Czy na terenie gminy został wdrożony system wsparcia dla osób pracujących 

bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi 

przemoc, w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia? 

Rok TAK* NIE* Rodzaj udzielonego wsparcia** 

2019  X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
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Pieczątka oraz podpis Kierownika jednostki: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Osoba do kontaktu, upoważniona do weryfikacji danych zawartych w ankiecie: 
 

 

 

Zofia Strzępka tel. 13 4610055 
                              Imię, nazwisko, pełny nr telefonu  
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