SPRAWOZDANIE O PRACY

GMINNEGo oŚRoDKA PloMoCY sPoŁEcZNEJ w ŁADZICACH
w

2018

ROKU

PoMoc sPoŁEczNA
Zgodnie z ustawą z dnia 1]Z marca 20a4 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2018 r. poz. 1508 ze zm.)'
pomoc społeczna jest insĘrtucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umozliwienie osobom
irodzinom ptzerwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonaó, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i mozliwości
w ustawie o pomocy społecznej:
1' Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków

- trudna sytuacja życiowa.
się w trudnej sytuacji ryciowej, z:lłiązanej

osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc 'musi znajd'ować
sieroctwem, llezdomnością,bezrobociem, niepełnosprawnością, dfugotrwałą chorobą,
problemami rodzin wielodziebryc,h, trudnośoiamiw prrystosowaniu do Ęcia po zwolnieniu z zakładu
karnego, zdatzeniem losowym, klęską żywiołowąlub ekologiczną.

w szczególności z:

2. Drugi warunek

-

trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może byó więksry od kwoĘ określonej
w ustawie o pomocy społecznej, czy|itnv. kryterium dochodowego.

Prawo do świadczeń pieniężnych

spełniaj ą tzw kryterium dochodowe:

z

pomocy społecznej przysfuguje osobom

o
.

wysokośó kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarując ej
V/ysokośó kryterium dochodowego na osobę w rodzinie _ 514.00 zł.
Kwota za I haprzeliczeniowy wyrrosi 288.00 zł.

_

634.00

i

rodzinom, które

złi

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 20|8 r. poz.
1358)' od I pażdziernika 2018 ohowiąrywaĘ następujące progi dochodowe:

.
.

wysokośćkryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej

-

701.00 złl

wysokośó kryterium dochodowęgo na osobę w rodzinie _ 528.00 zł.

Kwota za

l haprze\iczeniowy

wyrrosi 308.00 zł.

Zgodnie z art' I07 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej, rodzinny wywiad środowiskowy
przeprowadza się u osób i rodzin korzystająoych lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej
w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Rorlzinny wywiad środou,iskowy przeprowadza pracownik socjalny. równięż na potrzeby.iednostki

organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy.

W przypadku ubiegania się o ptzyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, atakŻę
gdy nastąpiła zmiana danych zavłaĘch w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku
osób korzystających ze stałych for'm pomocy aktualizacj ę, sporządza się nie rzadziej niŻ co 6 miesięcy, mimo
braku zmiany danych.
W przypadku, gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyraŻa zgody na zbieranie danych
osobowych w zakresie ustalonyrr przepisarni ustawy, kierownik ośrodka pomocy społecznej może wydaó
decy

Ąę o dmawiaj

ąc

ą

pr z7

znania

p

omocy,

Pracownik socjalny przr:prowadza1ący wywiad środowiskowy moze domagac się od osoby
lub rodziny ubiegającej się o pornoc, złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. odmowa
złoŻenia oświadczeniajest podstawą wydania decyĄi o odmowie przyznania świadczenia.
I

Przyznanie świadczeniaz pomocy społecznej musi byó poprzeclzone przeprowadzeniem wywiadu
rodzinnego w miejscu zamieszkańia lub miejscu siałego czy czasowrlgo pobyu przez podopiecznego.
Wywiad iaki przepr owadza pracownik socjalny, który oprócz danych dotyczących posiadanych żródęł
docrrodow, sytuacji zawodowój, zdrowotnej,'rodzinnej, mieszkaniowej rodziny moze domagaó się złożenia
oświadczeniao posiadanym stanie majątkowym'

Przy ustaleniu kryterium dochodowego uprawniąjącego do świadczeń pieniężnych pomocy
spolecznej brane są pod uwagę dochody netto osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca
poprzedzającego miesią c z|oŻenia wniosku.

W stosunku do osób prowadzących pozaroln iczą działa|nośćgospodarczą:

1.

przepisach
opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób ftzycznych na zasadach okeślonychw
o podatku dochodowym od osób ftzycznych - za dochód przyjnruje się przychód z tej działalności

pomniejszony o koszly uzyskania pizychodu, obciążenie 1lodatkiem .należnym określonym
* p."rpi.u"h o podatku'dochódowym ód osób fizycznych iskłarlkami na ubezpieczenie zdrowotrre
okeślónymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, r*iĄranó z prowadzeniem tej działa_lnqścioraz o<lliczonymi od dochodu składkami
naubezpieczenia' społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodow, określonymi
w odrętnych przeiisach, zĘm zę doóhód ustala; się, dzieląc kwotę .dochodu z działalności
przez
gospodarczej wykaźanego w zóznaniu podatkowym zŁoŻonym za popr'zedni rok kalendarzowy
działa|ności,
jeże\i
prowadził
nie
a
.dzibłahośó,
ii."'bę .i"się.y, * któlch podatnik prowadzii
za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

na zasadach określonych w przepisąch o zrycz:,ahowanym 'podatku dochodowym
się kwotę
o'd niektórych przychodów osiąganyóh prr", o'bby ftryczne - za dochód przyjmuje

Ż. opodatkowaną

zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

Do dochodów w pomocy społecznej nie wlicza się:

r

alimentów świadczonychprzezosoby i rodzinę narzęcz innych osób;

a

świadczeń w naturze;

a

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

a

zasiłku celowego;

a

a

a

napodstawie
pomocy materialnej mającej charakter socjalny a|bo motywacyjny, ptzyznawanej
przepisów o systemie oświaĘ;
o promocji zatrudnięnia
świadczęnia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
i insĘrtucjacłrryntu prióv itvt"ł"wykonywania prao społecznie użrytecznych;

ioz, U. z

z

dnia 11 lutego Ż016 r' o pomocy
2018 r. poz, 21,34 Ze zm'), oraz dodatku
dnia 9 czówvca 2011 r' o wspieraniu rodziny

świadczeniawychowawęzęgo, o którym mowa w ustawie

punrt*u

*

dochodu

z powierzchni urytków rolnych poniżej I ha ptze|iczeniowe

wychowyr,vunń'd"i..i

z

wychowawczego> oktorym mowa w ustawie
i śystemiepieczy zastępczej (Dz' U. zŻ0I8 r. poz' 99B ze zm');
a

go.

2

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 zd zm.) realizuje następujące świadczenia:

ZASIŁEK STAŁY
Zasiłek staŁv przysługuj

r

e

:

pełnoletniej osobie samotnie gospodprującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności, jeżeli jej doohód był niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej;

o

pełnoletniej osobie pozostającej w ro,dzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie był niższy
od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolnośó do pracy

.
l

oznacza''
]

w rozumieniu przepisów o emeryturacih i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie
lekarza orzecznika ZUS o całkowitej hiezdolnoścido pracy' lub o całkowitej niezdolności do pracy
oraz samodzielnej egzystencj i) ;

zaliczęnie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się Znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności(odpowiednie orzeczenie Zespofu ds. orzekania

Niepełnosprawności).
Maksymalna kwota zasiłku stałego:
o do 30.09.2018 r. wynosiła - 604.00 zł; a od 1 października 2018 r. wynosi . minimalna kwota jest nieznienna i wynosi 30 zł.
o

'

i

645.00 zł.

W 2018 r. z zasiłków staŁvch korrystało 51 osób. z tego 16 z DPS w Radziechowicach. Wypłacono
487 świadczeń na kwotę 271 461.00 zł. odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości
23 568.00 zł dla 51 osób'

zAsIŁEK oKREsowY

w

szczególności ze względu na dfugotrwałą chorobę,
niepełnosprawność' bezrobocie, rnożliwośó utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
ZasiŁek okresowy prrysfuguje,

systemów zabezpieczenia

.
o

społecznego:

]

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodaruj ącej

;

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny zaznaczonego w ustawie.

W]lsokośó zasiłku okresowego ustilla się;

. w

prrypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokościńŻnicy międry kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym ze kwota zasiłku
nie moze być wyższa niŻ (i34,00 zł do 30 września 2018 r., a od 1 pażdziernika 70I,00 zł;

.

w p.'ypudku rodziny _ do wysokości różnicy międry kryterium dochodowym rodziny, a dochodem
tcj rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie

z

ww. kryteriami nie moze być nizsza (kwota

gwarantowana, wypłacana zbudżętll państwa) niż 50 Yo rożnicy między:

o
o

kyterium dochodowym oł;oby samotnie gospodarującej,

a dochodem tej osoby;

kryterium dochodowym rodziny, a dobhodem tej rodziny.
3

Kwota zasiłku okresowego nie może byó nizsza niż 20 zł miesięcznie.

okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy' ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie
okoliczności sprawy'
Z zasiłków okresowych skorąvstał 32 rodziny. na kwotę 39 862.,D0 zł _ 116 świadczeń'

ZASIŁEK CELowY
zaspokojenia niezbędnej pohzeby zyciowej możę byó przyznany zasiłęk celowy'
w szczególności na pbt.yói" częścituu całosói kosztów zakupu finośoi,lękÓw i leczenia, opału' odzieży,
niezbędiych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontÓw i napraw, atakŻe kosztÓw pogrzebu.
Zasiłek celowy może byó również pIryznany osobie/rodzinie, która poniosła straĘ w wyniku
zdarzenia losowego, klęski 4ywiołowej lub ekologicznej.

W celu

W szczególrtie uzasadniolryclr prąypadkach osobie/rodzinic o dochodach przekraczających kryterium
dochodowe moz-e bye przyznany-speójaŃ zasiłek celowy,w wysokości nieprzekaczającej odpowiednio
kryterium dochodowego osoby/rodziny'
osobiel lub rodzirrie o dochodach ptze|<raczających
kryterium dochodowe moze byó równiez ptzyznany zasiłek okresowy, zllsiłek celowy lub pomoc tzęQzowa,
pod warunkiem zwrotu części lub całościkwoty zasiłku lub qydatkÓw na' pomoc tzęczową.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach

celowe w roku 2018 wydatkowano 50 90E.00 zł dla 85 rodzin. w Ęvm na zasiłki celowe
"usiłki
specjalne dla 34 osób. na kwotę 15 811.00 zł.

Nu

DOZYWIANIE
Zgodnie zlJchwałąNr 221 Rady Ministrów z dnip 10 grudnia 2013 t. w sprawie ustanowienia
w zaklesie
wieloletnńgo proglamu wspierania finanśowego gmin w zai<resię doĘwiania ''Pomoc państwa
niedożywienia
jestograniczenie
zjavłiska
Prog4amu
dożywiania-" nu tu-tu Ż014-'2O2O sttategicznyń
"ól".
ze szczegó|ny.m
dzióci i młodzieĘ z rodzin o niskich óochóaach lub znajdqjących
-pożiomemsię w trudnej.sytuacji,
wiejskich
środowisk
i
ze
bezrobocia
uwzględnieniem uczniów z tęręnów objętych wysokim
osób
lub
oraz- ósób dorosĘch, w szczególności' ósób samotnyóh, w podesĄm wieku, chorych
niepełnosprawnych.
n

.
.
.
o

wsparcia finansowego gmin w wypełnianiuzadańwłasnych o charakterze obowiązkowym;

popfawy poziomu Ęciarodzin o niskich dochodach;i
poprawy stanu zdrowia dzieci i rrtodzieĘ;
nawyków zywieniowych.
kształtowania właściłvych

w tym dzięci
Głównym miernikiem efektywności Programu będzie |iczba osób objętych pomocą,

imłodzieĘ.

W

ramach Programu są realizowane działania {rające na celu zapewnió pomoc

w

zakresię

doĄrwiania:

.
.
a

dzieciom do 7 roku

Ęcia;

uczniom do czasu ukończenia szkoĘ ponadgimnazj

alJnej;

z dnia 12 marca
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach {vymięnionych w art' 7 ustawy
dalej
,,ustawą o pomocy
2004 t. o pomocy społecznej (Dz' U. zŻOI8 r. poz' 1508 ze ztn')' zwanej
4

społecznej'', w szczególności
niepełnosprawnym;
a

osobom samotnym,

w podesĄm

wieku, chorym

w formie posiłku, świadr:zenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnościalbo
rzeczow ego w postaci produktów żywnościowych.

lub

świadczenia

U osób ubiegających się o ww. świadczenia pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad
środowiskowyw miejscu zamie:szkania boneficjenta w celu ustalenia sytuacji osobistej, iodzinnej,

dochodowej i majątkowej rodziny.

sPRAwowAME, oPilłKr
Gminny ośrodck Pomocy Społecznej w Ładzicach w 2018 roku wydatkował kwotę 12 120,00 zł
na wynagrodzenie należne opiekunowi z t5rtułu sprawowania opieki przyznale ptzez Sąd dla 4 opiekunów
sprawujących opiekę nad 5 podopiecznymi' w myślart. 18 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca2004 t. ó pomo"y
społecznej (t. j. Dz. U. zŻ0I8 r. poz. 1508 ze zm.).

DoM PoMocY sPoŁEczNEJ
Zgodnie z art, 55 ustawy z dnia 12 marca Ż004 t o pomocy społecznej (Dz' U' z 2OI8 r. poz. 1508
-wspomagające
ze zm.), dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze,
i edukacyjne
na poziomie obowiązującego stanclardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb óiób
w nim przebywających, zwattych dalej ''mieszkańcami domu,'.

osobie wymagającej całldobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonowaó w
której nie można zapewnió niezbędnej
'codziennym Ęciu'
pomocy w formie usług opiekunczych, przysfuguje
prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą odpłatnośó za pobyt
w domu pomocy społecznej wydąje organ gminy właściwejdla tej osoby, w dniu jej kierowania do bomu
pomocy

społecznej'

:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu

utr zy mania m

1.

2.
3.

i

e

szkańca.

mieszkaniec domu, w przypadku

małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;

osó_b

małżonek, zstępni przed wstępnymi;

:

gmina, zktórej osoba zostałaskierovtana do domu pomocy społecznej _przł czym osoba i gmina
określonew pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną
odpłatnośó'

odpłatnośó za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą (art. ó1 ustawy

o pomocy społecznej):

z

dnia 12 marca 2004

t.

1.

mieszkaniec domu, nie więcej jednaĘ niŻ 7O % swojego dochodu, a w ptzypadku osób małoletnich
przedstawiciel ustawowy z dochodów'dziecka, nie więcej niŻ70% tego dochodu;

2,

małzonek, zstępni przed wstępnymi
o pomocy

3.

której osoba zostaŁa skierówana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy
między średnim kosźem uttzymaiia mieszkańca w domu pomocy społecznej' a opłatami
wnoszonymi przez osoby o których mbwa w pkt. l i 2.

społecznej;

gmina,

z

-

zgodnie z umową za'wartą w

Ębie art. 103 ust. 2 ustawy

i

5

zł.

18

rv Śnhrnniskll d'la ÓsAh Elczrinrnnwrlh
i Cielętnikach, Koszt ich pobytu wynosił 35 809.00 zł.

W 2018

r

4 nsnhv nrzehvwa
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STYPENDIA SZKOLIYE
Stypendia _ to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaĘch na terenie
Gminy ł-idzice zgodrLa z uchwałą NR Xxl54/2005 Rady pminy Ładzice z dniv 15 marca Ż0a5 oraz
uchwałą NR L/20i8/i8 Rady Gminy Ładzice z dniaŁ paździemika 201 8 r, zpóżniejszymi zmianami.

t

Podstawą prryznania stypendium jest wysokośó idochodu przypadająca na jednego członka
rodziny ucznia o'iągniętu w miósiącu poirzedziiącym rrliesiąc z.łoŻenia wniosku ustalona stosownię
do art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej nieprzekaczdlącatzrv. kryterium dochodowego.
SĘvpendium moze byó udzielone w szczególności na:

.
.
o
o
.

zakup podręczników lektur, encyklopedii, słownikówl
zakup stroju sportowego' obuwia zastępczego. torby dzkolnej;

pokrycie kosztów transportu środkamikomunikacji Ąiorowej;
pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie, bursie;
pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole poza planem nauczania
iuu iora szkołą,jak wyjazdy-do teatru, na Ęói"."Li szkolne, zielone szkoĘ zajęcia na basenie,

zajęciamurycznę.

i

dokume.ntacją
Warunkiem ubiegania się o prąyznanie stypendium jeŚt zf,oŻenięwniosku wtazzpełną
rok szkolny'
w Gminnym ośrodkurJmocy Społecznej wŁadzicachdo i5,września kazdego roku na dany

102 uczniom

z 46

rodzin na łączną kwotę 49 369.00 zł'

PIECZA ZASTĘP'1CZA
rodziny
art. I9I ust. 1 pkt I oraz ust. 9 ustawy r lnia9 częrwca2017 r. o wspieraniu
miejsce
na
ze względu
i systemie pieczy zastępczej(Dz.U.2018.998 tj. z dniazois',os.zą.), gmina właściwa
ponosi odpowiednio
zastępczej
pie.'y
w
pierwszy
po
raz
go
zamieszkania dziecka'pr"""d'umi"s"czeniem
Zgodnie

wydatki w

o

z

wysokości:

lO%o

wydatków na opiekę

'

i wychowanie dziecka'w

zastępczej1,

o

30oń wydatków

na opiekę

i

wychowanie dzieckaj

pietwszrym roku pobytu dziecka w pieczy

_ w drugim roku pobytu dziecka w

zastępczej;

o

wydatkÓw na opiekę i wychowanie dziecka '_ w trzecitn roku
dziecka w pieczy zastępczej'
50Yo

i

pieczy

następnych latach pobytu

6

ASYSTENT RODZII\rY
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U.20l8.998 tj' z dnia 2018.05'24), asystent rodziny to osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę
aby w przyszłościsamodzielnie potrafiła pokonywaó trudnościzyciowe, zwłaszcza dotyczące opieki
iwychowania dzieci.

Termin asystent został wprowadzony od słowa ,,asysta'', które jest okeśleniem na osobę
towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy
rodzicom we wprowadzaniu zmian w swoimlmyśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego,
aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu ronłojowi dzieci.
Asystentura rodziny polega na zindylvidualizowanej pracy w rodzinie' z rcdziną, dla rodziny
rzecz), przy dominowaniu pracy z todziną. Cechami charakterystycznymi asystowania
jest indywidualizacja pracy wynikająca z małej Iiczby odbiorców, dostosowanie do określonych grup
beneficjentów i ich realnych potrzeb, dawanię możliwościskierowania do nich dedykowanego wsparcia.
Asystent rodziny ma za zadanię zmienió stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, rvliększyó
ich poczucie wpływu na własnę Życie, podnieśó samoocenę. Indywidualna pomoc służyronvojowi
kompetencji poszczególnych człolrków rodziny, osiągnięciu Wznaczonych przez nich celów, wzbudzeniu
w nich wiary we własne możliwościoraz motywowaniu do podejmowania działan, do tej pory uznawanych
za niemozliwe. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci
w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozrvój. Takie
rozumienie asystentury jest bliskie koncepcji budzenia sił ludzkich w podejściu skoncentrowanym

(na

jej

na rozwiązaniach.

Zgodniezart. t5 ust.4 ustawy zdniag czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, Iiczba rodzin, z którymi asystent rodziny może w tym sarnym czasie prowadzió pracę'
jest uzalezniona od stopnia trudnościwykonywanych zadań, jednak nie może przeboczyó 15 środowisk,
W wykonywaniu czynności zawodowych przez asystenta powinni pomagaó mu pracownicy jednostek
organizacyjnych pomocy społeczrrej, organizbcji pozarządowych oraz inne podmioty zajmujące się pracą
z dzieckiem i rodziną.

Na terenie Gminy Ładzice asystent rodziny współpracuje z rodzinami od lutego 2014

opieką asystenta w 2018

roku.

r. objęte było 13 rodzin z terenu gminy.
:

'',,zAŻYCIE.M'

Zgodnie

z

ustawą

z

dnia

4

listopada 20it6 r.

o

wsparciu kobiet

w ciąĘ i

rodzin "Za Ęciem"

(Dz'U.2016,1860 z dnia 2016.11.17) ustawę stosuje się do:
kaŻdej kobieĘ w ciąĘ i jej rodzin! (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązan
wspierających
rodzin, w których przyjdzie albo ptzyszŁo na światciężko chore dziecko. oznaczato:

,/

,/
.
.
,/
,/
,/
.
.
.
.

rodzinę),

l

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie plbo
nieuleczalną chorob ę zagraŻającą jegq Ęciu,

otr4lmĄ

inlbrmację o dym, Że ich dziecko może umrzeó w trakcie ciąży lub porodu,
kobiet, których dziecko unrarło bezpo$rednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
kobiet, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

kobiet, które

urodzenia dziecka martwego,
poronienia,
urodzęnia dzięckaniezdolnego do
urodzen

Ęcia,

ia dzieckaobarczonego wadarhi wrodzonymi albo śmiertelnymischorzeniami.

Poradnictwo, dla kobiet posiadająclch dokument potwierdzający ciąŻę, ich rodzin lub rodziny
z dzieckiem posiadającym odpowiednie zaświhdczenie lekarskie, koordynowane jest przez asystenta rodziny,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 20lI r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczei
(Dz,U.Ż018.998 tj. z dnia 2018.05.24).
7

urodzenia się Ąrwego dziecka, posiadającego odpowiednie zaświadczenie, przyznaje się'
jednorazowe
świadczenię w wysokości 4 000 zł.
na to dziecko,
Jednoiazowe świadczenie przysfuguje matce lub ojcu1dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wr]iosęk osoby zgłaszającej się,

Z

q11uŁu

Na terenie Gminy Ładzice w 2018 roku z ww. świadczenia nie skorzystała żadna kobieta

ani

rodzina.

:

KARTA DUZEJ RODZINY

(IOR)

Zgodnie z aft. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 i. o Karcie Dużej Rodziny (t' j. Dz. U. z2011
poz. 183ize zm.). Karta prąysługuje rodzinom z ptzynajmniej trójką dzieci, niezaleŻnie od dochodu.

r.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny'

Rodzice mogą korzystać z
maksymalnie do osiągni ęcia Ż5 lat.

kaĘ dozywotnio, dzieci:-

oo 18 roku rycia lub do ukończenia nauki,

Dzięci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znaęznyrn stopniu niepełnosprawności,
po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku Ęcia otrzyrnują Kartę na okrr:s ważnościorzeczęnia.
Karta oferuje system zniżekoraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogąkorzystaó z katalogu
oferly kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie cpłego kaju.
insĘrtucje publiczne,iale również przedsiębiorcy prywatni.
ZniŻkimogą oferowaó nie

Ęlko

Prrystępując do programu zyskują prawo do posfugiwania' się znakiem: ,,Tu honorujemy ogólnopolską
Kartę Duzej Rodziny''.

w

roku 2018 r. w Gminie Ładzice wvdano

22 imiennYch kart dla

DZIAŁANIA PODEJMOWANE

ws.

4

rodzin'

PRZECIWDZIAł,ANIU PRZEMOCY

w RoDZINIE NA TERENm GMINY ŁIDZICB
2011 roku na terenie
Na podstaw ie Zarządzania Nr 32l20l1 Wójta Gminy Ładzice z <lnia 17 czerwca
w rodzinie'
Gminy ł-adLiee działaZesp'ółInterdyscyplinarny ds. Przeciwdziałaniapl:zemocy
B

Zespół Interdyscyplinamy to grupa specjalistów podejmująca się wspóĘracy celem udzielenia
pomocy osobom lub cĄm rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotknięĘm problemem przemocy.
Działania te skierowane są rla rozwiążanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu
interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instyrucji i organizacj i na rzecz zapobiegania i zwa\czania
przemocy w rodzinie.

Do zadań grup roboczych naleĘ, w szczególności:

.
r
o

opracowanie i rea|izacja planu pombcy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy otaz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy,
dokumentowanie dziaŁafi podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz efoktów Ęch dziaŁan.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinamego oraz grup robocrych wykonują zadania w ramach obowiązków
sfużbowych lub zawodolvych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależnościod potrzeb
zgŁaszanychprzezZespoł lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Podstawowe załozenia:

Główną ideą zespołów interdyscyplinarnych jest stworzenie wspólnej płaszcryzny pracy
dla pracowników różnych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Pomoc ta, by była
efektywna i skuteczna' wymaga zi'ntegrowanych działan wielu specjalistów. Dlatego też utworzenie zespofu
interdyscyplinarnego jest najlepsz;ą odpowiedzią na przypadek przemocy w rodzinie. Żaden pojedynczy
profesjonalista' ani instytucja państwowa nie jest w stanie kompleksowo zareagowaó na takie sytuacje.
Stworzenie obszaru wspóĘracy nie Ęlko łagodzi bariery komunikacyjne między insĘrtucjami, podnosi
efektywnośó pracy' oraz spoŁeczne zaufanie do kompetencji instytucji pomagających.

W 2018 roku wpŁvnęło 5 Niebieskich Kart. W ciągu roku odbyło się 7 spotkań Zespofu
Interdyscyplinarnego. Zakończono 2 Niebieskie Karty za pomocą Protokołu zakończenia procedury
..Niebieskiej KaĘ''.
DANE sTATYsTYcZNlr DoTYcŻĄcE PoMocY sPoŁEcZNEJ

w
w

GMINI\-YM

w

2018 RoI(U

olinooru ponłocy społ,nczNBr w rłnzIcłctl

2018 roku w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Ładzicach:

o
o
.
.

wydano 341decyzjiadministracyjnych w sprawach związanychz pomocą społeczną;
wydano 69 decyzjiadministracyjnychldotyczącychstypendium szkolnego;
wydano 8 decyzji administracyjnych w sprawie ubezpieczenia zdrowofirego dla osób bezrobotnych
z tęrenu gminy;
wydano 36 zaświadczeńzpomocy społecznej'

W 2018 roku sprządzono następująco sprawozdania doĘvczące świadczeń z pomocy społecznei:

o
o
o
o

98 sprawozdań

jednorazowych;
,

4zbiary centralne;
16 sprawozdań

resortowyc,hi

l

1 ocenę zasobów pomocy społecznej.

9

Gminny ośrodekPomocy Społecznej w Ładzicach realizuje zadania dotyczące świadczeń
rodzinnych jako zadania zleconę gminie z zakesu administracj i r'ządowej na podstawie ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz, U. zŻ0I8 t, poz. 22Ż0 zpoźn. zm')
w

.
/
,/
'/
,/
,/
,/

./
'/
.
.
.
.
.
r

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
z brtufu urodzenia dziecka;
z Ęrtułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

z Ęrtułu samotnego wychowywania dziecka;

ztlllŁu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
z$ułudojazdów dziecka do szkoĘ ponadgimnazja|nej;
zqvtułu zamieszkiwąnia dziecka w internacie;

z$vłuopieki nad

dzieckiem w okresie korąystania z]urlopu wychowawczego;

z Ęrtufu rozpoczęcia roku szkolnego.

Świadczenierodzicie1skię.
Zasiłekpielęgnacyjny.
Świadczeniepielęgnacyjne.
I

Spęcjalny zasiłek opiekuńcąy'
Zasiłek dla opiekuna.
Jednorazowazapomoga z Ętułu urodzenia się dziecką.

W 2018 roku kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rrrdzinnego oraz specjalnego zasiłku
opiekuńczego wynosiło klą ,ł na osobę w rodżinie, a w ptaypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
zrfivŁu urodzenia
kwota ta wynosiia 764 zł. Kryterium doóhodowe uprawniająoó doj.dno'uzowej zapomogi
się dziecka wynosiło t922 zł na osobę w rodzinię'
Wysokośćzasiłków rodzinnych od 01 sĘcznia 2018 r. do 31 glrudnia 2018 r. łvynosiła:

.
.
.

2018 r.

o

zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku Ęcia _ 95 zl miesię cznie;
zasiłek rodzinny na dzięcko powyzej 5 roku

Ęcia dol18 lat _

|Żzl zł miesięcznie;

Ż4 roku Życia
zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 18 roku Ęcia do ukończerria 21 roku Ęcia albo
_
gdy dziecko legĘmuje się oizecżeniem o niepełnosprawności 135 zł miesięcznie.

31 9rudnia
wysokośó dodatków do zasiłków rodzinnych w -okresie od 01 s8cznia 2018 r. do
kształtowałasię następująco:
nie więcej niż
dodatek z ffiułu samotnego wychowywania dziecka wynosi )L93 zł miesięcznie,
386 zł miesięcznie na wszystkię dzieci;

. dodatęk z Ęrtułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
,/ do 5 roku Ęciawynosi 95 zł miesięcznie;
,/ powyżej 5 roku Ęcia do ukończenia 24 roku zycia, wynosi l1L Z! miesięcznie;
10

o
'/
ł
o
o
o
o

dodatek z Ęrtufu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła

wynosi tI3 zł miesięcznie;

na pokrycie wydatków zsviązanych
wynosi 69 zł miesięcznie;

z

dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła

dodatek z $ułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95
na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
dodatek

z$ułu urodzenia

zł miesięcznie

dziecka wynosił 1000 zł (świadczeniejednorazowe);

dodatek z Ęrtułu opieki nad dzieckiem
400 zł miesięcznie;

w okresie korąlstania z urlopu wychowawczego wynosił

dodatek z Ęitułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosił 100
do szkoĘ (świadczenie jednorazowe).

zł na

kaŻde dziecko uczęszczające

Śwr,łoczrcNlA RoDZINNE PRZYZNAWANE WEDŁUG tav. MECHANIZNIa
,,zŁoT Ow KA z AzŁoTÓwKĘ''
W przypadku, gdy doclród rodziny przekacza kwotę (kryterium dochodowe), pomnożoną
przez |iczbę członków danej rodzirry o kwotę nie wyŻszą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami przysługującyc.h danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalone prawo
do tych świadczeń, zasiłek rodzirrrry wraz z dodatkami przysługuje w wysokościróżnicy między łączną
kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków ro<lzinnych wraz z dodatkami. stanowi suma pr4lsługujących danej rodzinie
w danym okresie zasiłkowym:

1.

zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalone prawo
do Ęch zasiłków;

Ż' dodatków

do zasiłku rodzinnego (z Ęrtufu urlopu wychowawczego, dodatku z Ęrtufu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej' dodatku z tytLlłu samotnego wychowywania dziecka oraz dodatku
!vłlłuksŹałcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego osób niepełnosprawnych),
podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest udzielone prawo do Ęch dodatków;

z
3,

i

dodatków do zasiłku rodzinnego, (z $tufu urodzenia się dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego
i dodatku z tytltu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania)' podzielonych przez
l2 miesięcy

W przypadku gdy wysokośó zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przłlsfugująca danej rodzinie.

jest niższa niż 20.00 zł. świadczenia te nie prrysługują.

STRUKTURAWYDATKÓW

NA

ŚwrłnczENIA RoDZINNE W 2018 roku
Liczba

Rodzaj świadczenia
Zasiłekrodzinny
Dodatek z

$ułu urodzenia dziecka

Dodatek zBrtułu opieka nad dzieckiem w okresie

Kwota wyplaconych
świadczeń

Liczba dzieci

wypłaconych
świadczeń

44'.7

4368

1l

11

11 000,00

zł

10

89

30 703

zł

519 0l4,00 zł

'00

fi,

korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu Samofrlego wychowania dziecka

tz

114

2Ż 88Ż,00 zł

Dodatek z Ęrtułu wychowania dziecka
w rodzinie wielodzietnej

59

709

67 355,00 zł

Dodatek z$uŁtl ksŹałcenia i rehabilitacji dziecka

17

135

14 690,00 zł

Dodatek z ftułu podjęcia przez dziecko naŃi w
szkole poza miejscem zamieszkania (internat)

5

2Ą.

Ż7lŻ,00 zł

Dodatek z tytufu podjęcia ptzez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy do
szkoły)

62

s6s

38 985,00 zł

Dodatek z Ęrtułu rozpoczęcia roku szkolnego

269

269

26 900,00 zł

Jednorazowa Zapomo ga z tyttlŁu urodzenia się

22

))

22 000,00 Zł

78

776

36 l87,0I zł

x

't082

niepełnosprawnego

dziecka
rodzinne przyznane według tzw.
mechanizmu',złotówka za ńotówkę"

Razem

79Ż 428'0l zl

ŻródŁo: Własne dane.

ŚwrłoczENIE RoDZICIELsKIII
Świadczenie rodzicielskie prąysługuje osobom, którym urodziło się

dziecko'
nie jest
to
Świadczenie
a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego-tuu uposazenia macierzyńskiego.
u-t."nion. od kryteiium dochodowego. Przyinawane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie'
Uprawnionymi do tego świadczenia są:

o
.
.
a

a

a

bezrobotni;

niepraculącystudenci;
osoby wykonujące pracę na umowach zlecenie i umowach o dzieło;

jeżeli wystąpiĘ
opiekunowie fakĘczni dziecka (tj. osoby, które fakgycznie opiekują się dzieckiem,
_w przypadku objęcia opieką dziecka
do sądu rodzinnego z wnioskięm o przysposobięnie dziecka)
decyzję
w więku do ukończęnia 7 roku Ęcia,'a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
_
objęcia opj."ką
rodziny zastępcze, nie dotyczy rodzin zastępczych zawodowych w pr4ypadku.
podjęto
którego
dzieckaw wieku do ukończenia 7 roku tryćia,'a w przypadku dziecka, wobec
decyzjęo odroczeniu obowiązku szkolnego _ do ukończenia 10 roku zycia;
w wieku do ukończenia
_
osoby, która przysposobiĘ dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka
roku irycia, u pr"ypudku dziecka, *ou"" ktÓregó- podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku

7

szkolnego

-

*

do ukończenia

i0 roku Ęcia.

12

ojciec dziecka może ubiegaó się tl świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

o

.
.

skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia za okes ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu
macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu
rodzicielskiego po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres
co najmniej 14 Ęgodni od dnia urodzenia dziecka;
śmiercimatki dziecka;
porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuj e przez okres:

.
o
o
o
o
.

52 tygodni- w przypadku urodzeniajednego dzieckaprzyjednym porodzie;
Ęgodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
6'1 Ęgodni - w przypadku urodzenia tr9jga dzieci przy jednym porodzie;
65

69 tygodni - w przypadku urodzeniacmorgadzieci prryiednym porodzie;
7I tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci prry jednym porodzie.

Analogicznie w prrypadku przysposobienia lub objęcia opieką dziecka/dzięci.

Świadczenie rodzicielskie nie plzysługuje. j eżeli:

. co najmniej jeden z

rodziców dziecka, opiekunów faktycznych dziecka otrzymuje zasiłek
macier4lński, uposazenie za okres urlopu macierąlńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

o dziecko zostało umieszczone
o w Pt4padku zaptzestania

w pieczy zastępczej;

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w nłiązku
zzatrudnieniem lub wykorrywaniern irrĘ ptacy zarcbkowej, które uniemoŻLivłiają sprawowanie
tej opieki;

.

już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego
z $ułl'l opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawcze3o' świadczenia
na dziecko jest

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

o

jeżeli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego.

W 2018 roku wydano 8 <lecyzji prryznających prawo do świadczenia rodzicielskiego. W okresie
r. Wvpłacono 104 świadczenia rodzicielskie na łączną kwotę 93 316.00 zł.

od 01.0l.2018 r. do 31.12.2018

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNIY

W oparciu o alt' 16

ustawy

z

dnia 28 listopada 2003 roku

(Dz. U . z 2018 t, poz. 2Ż20 z póżn. zm.) zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

.
.

o

świadczeniach rodzinnych

niepełnosprawnemudziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej i6 roku Ęcia, jeżeli legĘmuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;

.

osobie, która ukończyła75 |at'

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
legitymującej się otzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeŻeliniepełnosprawnośó
powstała w wieku do ukończenia2l roku życia.
od dnia

Zastłek pielęgnacyjny do dnia 31.10.2018 roku przysługiwał w wysokości 153
roku zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł.
' 1 1. 2018

zł miesięcznie'

01

13

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w insĘrtucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie. Zasiłekpielęgńacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

w

ktl wvnłacono
2018
na łączna kwotę 180 229.00 zł.

1

14ą zeciłków nie leonncwinvch z

sknr7vstałv 1 O2 ncnhw

SPECJALI{Y zAsIŁEK oPmKUŃcZY

oparciu o ań. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z Ż0i8 t, poz' Ż2Ż0 z pÓżn. zm.), specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom' na których
)godnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r, _ Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz' U z Ż0l7 r'

w

poz, 68Ż ze zm.), ciązy obowiązek alimentacyjny, atakże małzonkom, jeŻs|i:

o
o

nie podejmują zatrudnienia lub innej ptacy zarobkowej;

lub rezygnują z zatrudnięnia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania stałej opieki nad
osouą Ęitymującą się orzeczeniem o lnacznym stopniu niepełnosprawnościalbo otzeczeniem
bądz
o nieiełnósprawnościiącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
egzystencji.
samodzielnej
po.ó.y innej osoby w rwiązku ze znacznie ogtaniczoną możliwością

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeże|i łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz
rodzińy ósoby wyma gającej opieii_w przeliczeniu na osobę nie przekracza764 zł na osobę w rodzinie,
Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2018 roku przysługiwał w wysokości 520 zł miesięcznie.

w 2018 roku ĘvpŁrcono 41 specjalne zasiłki opiekuńcze

4 osobom na łączną kwotę 21 601.00 zł.

natomiast składka zdrowotna wyniosła łacznie 1 842.00 zł.

ŚwrłoczENIE PIELĘGNAcYJNE
rodzinnych
w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
z
zattudnięnia
U' z Ż0I8 r, poz.2220 z poźn. zm.), świadczenie pielĘgnacyjne z ĘtuŁu rerygnacji

(Dz.
osobie będącej
iub innej prury ,uróbkowej przyśługuje,,nut". albo ojcu, ópi"ńnowi faktycznemu dzięcka'
z dnia 25 lutego
rcdziną-zistępczą spokr.*nioną, ińym osobom, nu litorycń zgodnie z przepisami ustawy
o Znacznym
osób
wyjątkiem
z
_
alimentacyjny,
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąĘ obowiązek
1964t.
zarobkowej
pracy
innej
lub
stopniu niepełnosprawności,jełet nie pooejmują lub rózygnuj ą z zattudnienia
niepełnosprawności
stopniu
w óelu 5p.u-*o*unia opieki nua osouą rógitymujłó ą się otź{czńi.. o Znacznym
azaniami: konieczności stałej lub długotrwałejopieki
a|bo orzeczeniem o niepełnospru*noi"iTą""nió
".'*'t
egzystencji
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną mozliwością .samodzielnej
jego
rehabilitacji
leczenia,
procesie
w
dziecka
opiJkuna
orazkonieczności stałegó współudziału na co dzień
opieki, prrysfuguje
i edukacji. osobom innlm nż spokrewnione w pierwizym stopniu z osobą wymagającą
warunki:
świadczónie pielęgnacyjne' w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące

1.

2.

3'

małoletni
rodzicę osoby wymagającej opieki nie Ęją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
|ub legitymują się orzóczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawlości;
stopniu
nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym

niepełnosprawności.

L4

Świadczenie pielęgnacyjne przysfuguje, jeżeli niepełnosprawnośó osoby wymagającej opieki

powstała: nie póŹniej niż do ukończenia 18 roku Ęcia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej,
jednak nie póŹniej niż do ukończenia 25 roku Ęcia.

Świadczenie pielęgnac-vjne w roku 2018 przysfugiwało w wysokości1 477.00 zł miesięcznie.
W 2018 roku w}'płacono 149 świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 218 744.00 zł.

od w/w świadczenia zostatv odprowadzone składki w kwotach:

o
.

składka zdrowotna od 9 osób nałącznąkwotę 13 040,00 zł;
składka emerytalno-rentowa od 9 osób naŁącznąkwotę 40 585,00 zł.

W 2018 roku Ęvdano oqółem 524 decyzje administracyjne prą/znające prawo do

rodzinnych.

świadczeń

Wydano również 37 decyzji odntawiających prawa do świadczeńrodzinnych. W 2018 roku wydano
zaświadczenia dołczące świadczeń rodzinnych'

72

W 2018 roku sporządzono następujące sprawozdania:

c
.
.

4zbiory centralne;
4 sprawozdania resortowe doĘczące świadczeń rodzinnych;

4 sprawozdania resortowe doĘczące zasiłków dla opiekuna.

F'T]}[DUSZ ALIMENTACYJhI"Y

osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone
od rodzica alimenĘ jeŻe|i egzekucja alimentów jest bezsktlteczna' Świaclczenia przysfugują na dziecko
do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat
pod warunkiem, Że uczy się ono w szkole lub w szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie
o Znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rcdzic nie płaci zasądzonych alimentóq świadczenia
przysługują bez względu na wiek clziecka.
Egzekucja jest bezskuteczna, jeŻe|i w okresie dwóch miesięcy ptzed złożeniem wniosku
świadczenie
o
z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej nalezności zphl, za|egĘch
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Ustalenie prawa do świadczeniaoraz jego wypłata następuje
na wniosek osoby uprawnionej.
Prawo do świadczeniaprzysfuguje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie
w roku poptzedzającYm okres świadczeniowy, nię przekracza kwoĘv 725 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenia prz,ysfuzują w kwocie bieżąco zasądzonvch alimentów. ale nie mogą wynieśó więcej niz po 500
zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

W

sprawach doĘczących funduszu alimentacyjnego

adm in i stracyj

o
.

ne doĘ czące wierzyciel i alimentacyj nych w tym

w

2018 r. wydano łącznie Ż4 decyzje

:

15 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

4 decyzje uchylające prawo do świadczeńz funduszu alimentacyjnego
kryterium dochodowego;

z uwagi

na przekroczenie

. 3

decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwagi na rezygnację
z dalszej nauki w szkole pełnoletnich osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

15

1 decyzje uchylającą prawo do świadczeń z funduszu alimelttacyjnego z uwagi na rezygnację

a

wnioskodawoy;

1 decyzję uchylającą prawo do świadczeń z funduszu alimęntacyjnego z uwagi na

a

skuteczną

egzekucję świadczeń alimentacyjnych.

w 2018 roku Ęvpłacono 301 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na kwotę łączną 118 750.00 zł:

Z ww. świadczeńkorzvstało 12 rodzin. w którvch świadczeniapobierało 20 dzięci.

W 2018 roku sporządzono 4

sprawozdania resortowe dotyczące funduszu alimentacyjnego

i 4 zbiory

centralnę.

Sporządzono równiez sprawozdanie doĘczące monitoringu dłużników alimentaryjnych zarnieszkaĘch
na terenie Gminy Ładzicę.

Wykonano sprawozdanie

z

dochodów uryskanych ptzez gminy

z

tyrvŁu zwrotu przez dłuŻników

alimentacyjnych wydatków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

PosTĘPowANIE woBEC DŁUżMKÓw łr,rvu]NTACYJI{YcH
Dfuznikiem alimentacyjnym' w rozumieniu ustawy z dnia 7 września2007 r. o pomocy osobom
której
uprawnionym do alimentów, jeit osoba zobowiązana na podstawie tytułu wykonawczego przeciwko
miasta,
prezydent
jest
lub
wójt, burmistrz
elzekucja okazałasię bezskutóczna' organęm właściwymdfużnika
alimentacyjnego.
dłuznika
zamięszkania
na
miejsce
względu
ze
właściwigo
organ właściwydłużnika wykonuje poniżej wymienione cąvnności:

.

po otrrymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika, organ dłuznika przeprowadza wywiad
alimentacyj n y or az prryj muj e oświadczęnie maj ątkowe;

.

przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skutecznośó egzekucji,
w szczególności ustalone w wywiadzie i oświadczeniu majątkowym;

o

podczas wywiadu upowazniony pracownik ustala, z jakich powo.dów dłużniknie wylviązuje
iię z zobowiązań, a jeżeli powodem jest brak zatrudnięnia organ dłużnika:

,/
./
o

zobowiązuje dfużnika do zarejestrowania się w powiatowym urzerdzie pracy;
informuje właściwyurząd pracy o pohzebie aktywizacji zawodowej dfużnika;
w PrłPadku, gdy dłużnikalimentacyjny- uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego
lub ódmówił złożeniaoświadczeńia majątkowego' zarejestrowania się w Urzędzie Pracy,
składa
bezuzasadnionej przyczyny podjęcia odpowildniegó zatrudnienia, organ właściwydfużnika
kieruje wniosek
wniosek o ściganie pi""itęp'two okre3lon" * u.l 209 $ l Kodeksu karnego oraz
"u
jazdy
alimentacyjnego.
dłużnika
do starosĘ o zatrrymanie ptawa

z

ustawy' niezbędne są do wykonania czynności
administracyjne imerytoryczne, konieczne do wykonania zadania' Należą do nich:
./ ustalenie miejsca zamieszkania, pełnych danych osobowyclr, ustalenię czy dłuŻnik korzysta

Poza crynnościami wynikającymi wprost

,/
./

ze świadczeń ź pomocy społecznej (dane wykorąystywane z tut. ośrodka);
rozliczanie wpłat od komorników i dłużników;

prowadzenie postępowania administracyjnego

w

egzekucji

m' in'

wystawienie wniosków

o prryłączenie do egzekucji.

działania:
W ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowano następuiące
. przekazano 13 informacjikomornikowi sądowemu doĘczących podjętych działaiwobec dfużników
16

o
o
o

alimentacyjnych;
przekazano 10 informacji organowi właściwemuwierzyciela dotyczących podjętych działan wobec
dłużników al imentacyj nych;

skierowano

1

wniosek do Wydziafu Komunikacji Starostwa Powiatowego

o zatrzymanie prawa jazdy;

lub osoba poszukująca praoy;

.
o
o
o
o
o

Radomsku

wystąpiono do Powiatowe1;o Urzędu Pracy w Radomsku o aktywizację zawodową wobec 1 dłużnika
alimentacyjnego;

. w 1 przypadku zobowiązano
o

w

w PUP jako osoba

bezrobotna

z zawiadomieniem o przestępstwie w aft. 209 $

1 Kodeksu

dłuznika do zarejestrowania się

wystąpiono do Prokuratury Rejonowej
Karnego wobec 1 osoby;

w 2 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dfużników alimentacyj nych za osoby
uchylaj ące s ię od zob ow iązan al imentacyj nych

;

wysłano 25 wniosków do Komomików Sądowych o ptryłączenie do egzekucji;
wysłano do dfużników alimentacyjnych 14 wezwań na wywiad alimentacyjny;
wysłano 10 wniosków do organu właściwegodfużnika o podjęcie działan wobec tych dłużników;
wysłano 15 wniosków do Prokuratury Rejonowej o ściganiez art.2O9 $ 3 Kodeksu Karnego;
wysłano 13 informacji do clfużników alimentacyjnych o przyznaniu funduszu alimentacyjnego.

Dział Świadczen zFunduszu Alimentacyjnego na bieżąco prowadzi korespondencję z Komornikiem
Sądowym, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą' Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem
Powiatowym, Urzędem Skarbowym, Ministerstwem Sprawiedliwości (Krajowy Rejestr Karny), Centrum
Personalizac.jiDokumentów

oraz z innymi gminami zajmującymi się sprawami dfuzników alimentacyjnych.

SWITADCZENIE WYCHOWAWCZE,,500+"
Prawo do świadczenia wychow aw cze3o przysfu

.
.
'/
'/
r'
'/

,/

guj

e

:

obywatelom polskim;
cudzoziemcom:
do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych
zab ezpieczen

iu

o

sp ołe cznym ;

ptzebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zenłolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art I27 ustawy z dnia 12 grudnia 20 1 3
r. o cudzoziemcach (Dz. U. z Ż0I7 t. poz. Ż206 i 2282 oruz z 2018 r. poz. I07, l38, 771 i |669),
jeżeli zamieszkują z członl<ami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadającym kartę pobytu z adnotacją ''dostęp do rynku pracy'', jeŻe\i zamieszkują z cńonkami
rodzin na terytorium RzeozypospoliĘ Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, ktorzy
uzyskali zezwolenię na pracę na terytorium państwa cżonkowskiego na okres nieprzebaczający
sześciumiesięcy, obywateli państw trzecich przyjęĘch w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej
oraz obywateli państw ttzecich,któtzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
przebywającym na terytorium Rzec4lpospolitej Polskiej na podstawie:

- zezwo\enia na pobyt czasow' o którym mowa w art. I39a ust.
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

1

lub 139 o ust.

1 ustawy

z dnia

12

L7

Rady (WE)

dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia
nr l030/200Ż z dnia 13 czelwca zóoz r. ustanawiającego jednolĘ wzór dokumentów pobytowych
- Dz' Urz' UE
dla obywateli państw trzecich (Dz.IJrz. uE L 157 z 75.06.2002, str. l' z późn. zm'
pr'zez
wydanego
Polskió wydanie specjalne, rozdz' Ig, t' 6, stt. 3, z pożn. zm.), z, adnotacją ''ICT'',
terytorium
na
gdy celem ich gobytu
innę pańitwo cźłońkowskięUnii Europejskiej,
pracownika kadry kierowniczej,
jest
pracy
w
charakterzę
wykonywanii
Polskiej
Rzeczypospolitej
przedsiębiorstwa,
przeniesieniawewnąttz
w
ramach
staź
specjaiisty'lub f,raco*nika odbywającego
przez okres
o
cudzoziemcach
t.
grudnia
2013
o któryrn .o*u w art 3 pkt 1ib ;'i"*y z dnia i2
nieprzekaczający 90 dni w okt'esie 180 dni,

-

i

jeżeli zamieszkują z cr-łonkami rodzin na terytorium Rzecrypospolitej Polskiej, z vlyŁączeniem
i piacę na terytoriulm Rzeczypospolitej Polskiej przez
cudzoziemców, któryni zęnvolono na pobyt
'miósięcy,
chyba że przepisy o' koordynacji systemów
okes nieprzei<racrl1ą"y dziewięciu
społecznym
zabezpiecźenia społec"ńego lub dwustronnę umowy międzynarodowę o zabezpieczeniu
stanowią inaczej'

_

świadczęniawychowawczego przysfuguje curlzoziemcom jeżeli zamieszkują
Polskiej-ptzęz ółres, w jakim mają. ottzymylvaó świadczenie
naterytorium Rzecąypospolitej
'żę przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
wychówawcze, chyba
lub dwustro*ó,r-*ny międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowiąinaczej'

Prawo

do

Świadczenie Ęvchowawcze przysluguje:

.

matce;

'
.
.

ojcu;

opiekunowi faktycznemu dziecka;
opiekunowi prawnemu dziecka.

w rodzinie'
Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom na pierwsze lub_jedyne dziecko
jeżeli
natomiast
netto,
zł
800
lnvoty
przekracza
nie
jeżeli dochód rodziny w przelicz".rio ń" oiobę
prrysługuje na P^i:ry:""
członkiem rodziny jest dziecko niepełnospru.or,", świadczenie wychowawcze
lrwoĘ 1200'00 zł
przekracza
nie
lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
netto.

Świadczenie wychowaw cze na drugie
niezależnie od dochodu.

i

kotejne dziecko

w rodzinie

przysługuje osobom

Wysokośó świadczęnia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko'

18 roku zycia'
Świadczenię wychowawcze przysługuje do dnia ukończenla przez dziecko
gdy dziecko'
przypadku
W przypadku urodzenia dziecka, ukończlnia"pizęz dziecko ]8 roku :rycii lub w
rodzicow rozrviedzionych, Ęjących
zgodnie z orzęczeniem sądu, jesi pod lPr'eką napr"e.i"nną obydwojga
za niepełny miesiąc ustala
przysługuj'cą
w separacji |llb rozłączeniu,'ńwoę swiadczónia wychowawczego
w tym miesiącu'
się dzieląc kwotę tego świadczenia pri", |icrlę wszystkich dni kalendaruowych przysługuje' Kwotę
świadczenie
a otrzymanąkwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzoivych, zakłótę to
do 10 groszy w górę'
świadczenia wychowawc""go p''y.ługująbą za niepełny miósiąc zaol<rąg|asię
Świadczenie wychowawcze nie prąvsługuje. j eżeli:

.
.

dziecko pozostaje w zrviązku małzeńskim;

dziecko zostało umieszczone

w insĘrtucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w

pieczy

zastępczej;

o
o

na własne dziecko;
pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego
przysługuje za granicą na dziecko świadczenieo podobnym' charakterzę

członkowi rodziny
zabezpieczenia
do świadczenia wyóho*u*.ź"go' ctyua źe prrepisy o koordynacji systemów
stanowią
społecznym
zabezpieczeniu
o
społecznego lub dwustronn" u*o*y'międzynaroło*"
inaczej;
1B

a

na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryerium dochodowego (odpowiednio
800 zł lub 1200 zł).

W 2018 roku sporządzono następujące sprawozdania:

o
o
o

4 zbiory centralne;
12 sprawozdań resortowych dotyczących świadczenia wychowawczego;

9 sprawozdań jednorazow},ch dotyczących świadczenia wychowawczego.

W 2018 roku wydano ogółem 403 decyzje administracyjne dotyczące świadczenia wychowawczego. w

Ęm:

o
o

25 decyzji odmawiających prawa do świadczenia wychowawczego;

12 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego.

Ugawnionych do świadczenia wychowawczego w 20l8 roku było 606 dzieci z 363 rodzin.
Łączna kwota wydana w 2018 roku na świadczenie wychowawcze to 3 202 356.70 zł.

ŚwrłnczENIE DoBRY START''
',

Świadczenie ,,dobry start'' przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
obywatelom polskim;

.
.
'/

,/

,/
,/

,/

cudzoziemcom:
obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szrvajcarii,
jeżeli wynika to z wiąŻących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międąynarodowych
o zab ezpieczeniu społec zny m )
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. LŻ7 ustavły z dnia 12 grudnia

Ż0l3 r. o cudzoziemcach(Dz.U'z20l'l r'poz.2206i2282orazz20I8 r. poz. 107, 138 i77|), jeże|i
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadającym kartę pobytu z adnotacją ''dostęp do rynku pracy'', jeże\i zamieszkują z członkami
rodzin na terytorium RzeczypospoliĘ Polskiej, z wyŁączeniem obywateli państw trzecich, którzy
uryskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprze?łaczający
sześciumiesięcy, obywateli państw trzecich przyjęĘch w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej
oraz obywateli państw trze:,cich,którry mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
przebyvvającym na terytorium Rzeczypospolitęj Polskiej na podstawie:
_ zezłvolenia na pobyt czasowy' o którym mowa w art. I39a ust. 1 ltrb art. I39o ust. 1 ustawy z dnia
12 grudnia Ż013 r. o cudzoziemcach,lub
- dokumenfu pobytowego' o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit' a rczporządzenia Rady (WE)
nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych
dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L I57 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.- Dz. Urz. W
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z póżn. zm.), z adnotacją ''IcT'', wydanego przez
inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej,
specjalisĘ lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres
nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
- jeŻeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem
cudzoziemców, którym zezłło|onona pobyt i pracę na terytorium Rzecrypospolitej Polskiej przez
19

okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy' chyba

żę przepisy o koordynacji

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe

systemów

o zabezpieczeniu społecznym

stanowią inaczej.

Świadczenie

.

'

dobry start'' przysługuje

:

rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym' rodzinom zastępcrym, osobom
prowadzącym rodzinne domy dz!ęcka, dyrektorom placówek opiekuńczo_wychowawcz1ch,
dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeuĘcznych'ruzw

.

osobom uczącym się

_

roku na dziecko;

raz w roku.

Wysokość świadczenia ,, dobry start'' wynosi 300 zł jednorazowo na clziecko'
do ukończenia:
Świadczenie ,, dobry start'' przysługuje w związku Z rozpoczęciem roku szkolnego

.
.

przezdziecko lub osobę uczącąsię 20 roku Życia;

przez dziecko lub osobę uczącą się Ż4 roku życia - w ptrypadku dzieci lub osób llczących
iię legitymuj ących się orzeczeniem o niepełnosprawności'

Świadczenie ,, dobry start'' prrysługuje także w przypadku:

r
.

roku szkolnego
ukończenia2O roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed tozpoczęciem
20
rok
kończy
Ęcia;
w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba uczącasię
roku szkolnego
ukończe nia 24 roku zycia przez
_ktory.dziecko lub osobę uczącą się przed rczpoczęciem
- w przypadku
zycia
dziecko lub osoba ucząca się tończy 24 rok
w roku kalendarzowy., *
dzieci lub osób ucząóycir się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

prryznaniaświadczenia
Prayznanieświadczenia ,, dobry start'' nie wymaga wydani1 decyzji' Odmowa
świadczenia
pób.u*'"go
,, dobry start''
*
sp'uwiJnieńależnie
,, dobry start,, oraz ror'strzygnięcie
wymagają wydania decyzji.

w

201 8 roku

start'"
sporządzono 10 sprawozd afi jednorazowych doĘczących świadczenia ,,dobry

W 2018 wydano

t

decyzję odmawiającą prawa do świadczenia,,dobry Start''.

INFoRMACJA

PoDEJIMoWAI\E w
W RAMACII PROGRAMU OPERACYJNEGO

o DZIAŁANIACH JAKIE BYŁY

2018

RoKU

PoMoc żvwxoŚclowA 20L4-Ż0Ż0
EURoPEJsKmGo FIINDUSZU PoMocY NAJBARDZIEJ PoTRZEBUJĄO'M
Charytatyw::''

W ramach współpracy z Polskim Komitętem Pomocy Społecznej -,S_towarryszenie
maja 2018) i w listopadzie
w Sięradzu we wrzęśniu2OI7 r. (Podprogrłiiotl- odpażóziernika 20i7 do
zostaĘ podpisane 2 umowy o współpracy
20 1 8 r. (Podprogram 20 1 8- od lisiopaóa io t s ao maja zól.a r.)
Programu operacYjneBo
w zakesie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożylvczych wRamach
(FEAP)

P;;

1'4-2oŻo Europejskiego runau'^
2017 i Podprogramie 2018'
Podprogramie
realizowanym w

i'o*o"y najbardziej potrzebującym

'ńościowa-zo

20

Umowy zostĄ Zawafte we wrześniu 20I'7 roku i w listopadzie 2018 r., pomiędzy Polskim Komitetem
Pomocy Społecznej _ Zarząd okręgowy zlvanym dalej PKPS z siedzibą w Sieradzu a Gminnym ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Ładzicach.

W 2018 roku w ramach Programu operacyjnego ..Pomoc Z]rwnościowa 2016- 2020''

następujące produkĘv:

L.p

Nazwa produktu

w},dano

Ilośó żywnościw kg.

1

Groszek z marchewka

Ż.

Fasola biała

Ą

J

Koncentrat pomidorowy

4

Buraczki wiórki

213,50

5

Powidła śliwkowe
Makaron jajeczny

370,80

6

7

Makaron kukurydziany bezglutenowy

8

RyŻ biaĘ

920,00

9

Kasza gryczana

909,00

10.

Herbatniki / Hęrbatniki maślane

11.

12

Mleko
Ser żółty

13.

Szynka drobiowa

t4

7Ż7,Ż0

Szynka wieprzowa

ó40'80

15

Pasztet wieprzowy

l93,9Ż

16.

Kabanosy wieprzowe

1.211.,20

9?6,00
529,92

1.540,00
160,00

248,00
2.448,00
980,00

t7

Filetzmakeliwoleju

18

Cukier biały

19

Miód wielokwiatowy

Ż0

Olej rzepakowy

2r.

Gulasz wieprzowy z

111,60

511,36
1.230,00
L22,40
1.245,00

w

arzyw ami

516,80

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej ,,Stowarryszenie CharytaĘĄvne''
w Sieradzu od stycznia do grudnia 201 8 r. 6 razy zorganizowano wydawanie żywno ści.Z tej formy pomocy
korrystało miesięcznie około 300 osób.
Dla mieszkańców Gminy Ładziae- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. wydał lącznie
t'5.805'50

Ę. źywnościco daje

łączną krrotę 78 862'13 zł

W miesiącach sĘczniu i grudniu 20l8 roku Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Ładzicach

zorganizował spotkanie z Mikołajem dla dzieci z terenu gminy. Podczas imprezy dzięci mogły uczestniczyó
w licznych zabawach i konkursach prowadzonychprzez grupę animacyjną.KaŻde dziecko otrrymało paczkę
w r ęczoną pt zez Sw. Mikołaj a a także słodki poczęsfu nek'

2L

PODSUMOWANIE
ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach jest umożliwienie osobom
Głównym celem Gminnego
-trudnych
syruacji zyciowych, których nie są one w stanie pokonaó'
oraz rodzinoń prr"ruryciężenie
wykorrystuj ącp;zy Ęm własne uprawnienia, zasoby i możliwości'
prawny9-h, zmienia się
W wyniku dokonujących się zmian gospodarczy ch oraz zmian w przepisach
wynika _ iż pomoc
również struktura klientów pó.o.y społecńej, ich ooiękiwania i potrzeby - zktórych
finansowa choó nadal batdzowaŻnanie jest jedyną formą wsparcia.

..działait
Rok 2018 będzie dla ośrodkakonĘnuacją realizowanych zalań i prowadzonych
problemów
rorvłiąrywania
w
zakesie
inbjuty*v
nó*,
.ą
Podejmowan.
z
ustaw.
wynikających
skuteoznan ofektywna
5ńoł..rnyół,, które są niezb{dne, Żeby insĘrtucja po*oiy społeoznej. była

iodpowiadaĘ
inowoczesna. Dlatego też staramy się auy nu'"" p.o.j.kty i-programy były nowatorskie
zapotrzebowaniom j akie widzirny.
Sporządzita: Anna Tomaszewska

Ładzice, dn. 13.02.201 8
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