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WSTĘP 

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie jest niesienie pomocy osobom 

potrzebującym poprzez realizację zadań określonych w przepisach prawa.  

  W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie realizował szeroki zakres zadań, 

wynikających w szczególności z następujących ustaw:  

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,  

2) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,  

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,  

7) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

8) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  

9) ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  

10) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,  

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych,  

13) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  

14) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,  

15) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne.  

 

OPS  na podstawie ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania własne i zlecone 

nałożone na gminę. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:   

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

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

ryzyka;    

- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;  

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym;  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków celowych;   

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego;   

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania 

świadczeń na podstawie przepisów  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych;   

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;   

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia        w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem;   

- praca socjalna;   

 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania,       z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi;   

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 

dziennego lub mieszkaniach chronionych;   

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;  

 - dożywianie dzieci;   
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- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;  

-  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu;   

- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego;   

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;   

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

wynagrodzenia pracowników;   

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;   

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

  

Do zadań własnych gminy należy:   

- przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków  celowych;   

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;  prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy 

społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających 

opieki;   

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy,  w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  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:   

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób      z zaburzeniami psychicznymi;  

-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną;  

- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi;   

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

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

wsparcia;   

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;  przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, 

którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki.  

Realizując wszystkie zadania  OPS współpracował z wieloma instytucjami, placówkami, 

organizacjami pozarządowymi, podmiotami leczniczymi, podmiotami gospodarczymi. 

  

       1.POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

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

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby  

i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest 

zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 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.  Osoba lub rodzina 
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ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu 

zamieszkania. Świadczenia pomocy społecznej adresowane są do osób i rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych problemami, których nie potrafią rozwiązać przy pomocy 

własnych zasobów i możliwości. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy 

wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.  

  Pomoc społeczna polega w szczególności na:  przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,  

pracy socjalnej,  prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,  analizie i ocenie 

zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  realizacji zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,  rozwijaniu nowych form pomocy 

społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

 

Główne cele pomocy społecznej:  wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej 

sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i 

umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,  zapewnienie dochodu 

na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, 

w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,  zapewnienie dochodu do wysokości 

poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają 

okresowego wsparcia,  zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami 

patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,  integracja ze środowiskiem osób wykluczonych 

społecznie,  stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.  

 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 ofiar handlu ludźmi;  

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

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

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

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

cudzoziemcach;  

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

13) alkoholizmu lub narkomanii;  

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;  

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

   

 

 

 

Prawo do świadczeń z systemu pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, 

które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.  

W 2020r. obowiązywały kryteria dochodowe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społeczne oraz   zgodne  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 

2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z 

pomocy społecznej,   dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

obowiązujące od dnia 01 października  2018r.  
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kryteria dochodowe, kwoty 

świadczeń z pomocy społecznej          

 

Obowiązujące  od 01.10.2018r. 

dla osoby samotnie 

gospodarującej 
701 zł 

dla osoby w rodzinie 528 zł 

maksymalna kwota zasiłku 

stałego 

645 zł 

kwota dochodu z 1 ha 

przeliczeniowego 

308 zł 

 

Wobec powyższego od dnia 01.10.2018r.  prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:   

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł;   

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł;   

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,  

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub 

innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.  

   Należy nadmienić, iż osoby lub rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej (t.j. 1051,50 zł) lub na osobę w rodzinie (t.j. 792 zł), 

mogły  ubiegać się o pomoc    w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu””.   

  W   Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie  można ubiegać się o pomoc  w formie 

pieniężnej, jak również niepieniężnej. Należy pamiętać, że organ pomocy społecznej musi wziąć 

pod uwagę wskazówki co do zasad udzielania pomocy z posiadanych funduszy osobom 

potrzebującym, to jest: rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do 

okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy (art. 3 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), 

jednakże potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać 

uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej (art. 

3 ust. 4 ustawy).  

  

Do świadczeń pieniężnych zalicza się: 

1. zasiłek stały,  

2. zasiłek okresowy,  

3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,  

4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,  

5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,  

6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego 

dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą,  

7. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd.  

  

Świadczenia niepieniężne:  

1. praca socjalna,  

2. bilet kredytowany,  

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne ,  

4. składki na ubezpieczenia społeczne,  

5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,  

6. sprawienie pogrzebu,  

7. poradnictwo specjalistyczne,  

8. interwencja kryzysowa,  

9. schronienie,  

10. posiłek, 
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Struktura rodzin objętych pomocą 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w  2019 roku  udzielił pomocy i wsparcia finansów ego 

699osobom (238 rodzin). W odniesieniu do lat  ubiegłych nastąpił spadek liczby  rodzin i osób 

korzystających z pomocy społecznej w formie pomocy przyznawanej decyzją. Poniższe  wykresy 

przedstawia  porównanie liczby osób i rodzin korzystających ze świadczenia  w latach 2014-2019. 
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     Powodem zmniejszenia  ilości klientów pomocy społecznej jest  pomoc w formie 

świadczeń wychowawczych „500+” i jego wpływ na poprawę  kondycji finansowej rodzin oraz  

mniejsza w porównaniu do lat ubiegłych stopa bezrobocia. 

   

Tabela 1. Powody przyznania pomocy przez OPS. 

powody udzielenia pomocy 
rodzinom w  

liczba 
rodzin 
ogółem 
2017 

liczba 
rodzin 
ogółem 
2018 

liczba 
rodzin 
ogółem 
2019 

liczba 
rodzin 
ogółem 
2020 

liczba 
rodzin 
ogółem 
2021 

Ubóstwo 236 145 93 76 58 

potrzeba ochrony 

macierzyństwa 40 150 78 32 51 

Bezdomność 3 5 3 3 2 
długotrwała lub ciężka 

choroba 35 28 29 23 16 

Niepełnosprawność 38 30 29 29 21 

Bezrobocie 201 150 113 104 98 
bezradność w sprawach 

opiek.-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego  13 9 10 9 4 

Alkoholizm 3 4 7 10 7 

zdarzenie losowe 3 2 1 0 0 
Trudności w przystosowaniu 

po opuszczeniu Zakładu 

Karnego 6 5 2 2 2 

przemoc w rodzinie 0 2 4 3 2 

sieroctwo 0 1 1 1 0 
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Źródło: Sprawozdanie MPIPS za rok 2017r. ,2018 r.,2019, 2020r.,2021r. 

 
Opracowanie własne 2021 r. 
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 Analiza powodów udzielania pomocy wskazuje, iż hierarchia powodów  nie  zmienia się  

w stosunku do lat  ubiegłych. 

 

Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej  
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Realizacja świadczeń  w latach 2016 -2021 

 

 

Źródło: Dane OPS 2016 -  2021r.(opracowanie własne). 

 

Rodzaje 

świadczeń 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Liczb

a 

rodzin 

Kwota  Licz

ba 

rodz

in 

Kwota  Licz

ba 

rodz

in 

Kwota  Liczba 

rodzin 

Kwota  Liczb

a 

rodzin 

Kwota   

Liczb

a 

rodzi

n 

Kwota 

Zasiłki stałe 27 138 999 27 140 546 26 147 745 21 124216 21 116 020 21 120 087 

Zasiłki 

okresowe 

258 763 002 207 559 009 154 333 370 113 283 696 105 288 036 103 294 285 

Zasiłki 

celowe na 

żywność w 

ramach 

programu 

„Posiłek w 

szkole i w 

domu ” 

ogółem 

552 396 016 497 356 000 490 336 000  405 304 002 424 230 610 495 237 501 

 w tym 

zasiłki 

celowe na 

zakup 

żywności 

(pomoc 

rzeczowa) 

182 166453 144 113 980 135 110 834 171 109 700 209 130 128 63 92 250 

  w tym 

świadczenia 

niepieniężne 

w formie 

posiłku  

(obiady w 

szkołach) 

335 229563 310 242 020 271 191 952 234 194 302 215 100 482 154 100 551 

 w tym na 

wniosek 

dyrektora 

(obiady w 

szkołach 

35 x 43 x 38 x 41 x 43 x 48 19 470 

Zasiłki 

celowe  

(zakup 

opału, 

leków, 

zdarzenia 

losowe),  

85 23 880 77 33 490 95 34 440 58 19 000 55 1 6521 21 29 996,

41 

Sprawienie 

pochówku 

1 2 800 1 2 800 1 2 800 0 0 0 0 1 2 800 

 Opłata za 

Pobyt w 

domu 

pomocy 

społecznej  

4 137 

745 

4 142 

758 

4 123 959 3 113049 4 127 963 4 157 

926 
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        Największym wydatkiem  z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku była wypłata 

zasiłku okresowego  –   294 285 zł.  Ta forma pomocy finansowana jest w 100% z budżetu 

państwa. Następnie wypłata zasiłków celowych na żywność w ramach  programu  „Posiłek 

w szkole i w domu” na który składają się zasiłki celowe na zakup posiłku  

i żywności oraz  dożywianie dzieci w placówkach oświatowych. Łączny koszt tej formy 

świadczeń wyniósł   237 501 zł    ( finansowanie 80% dotacja, 20% środki własne). Na 

trzecim   miejscu znajduje się opłata za pobyt osób starszych wymagających całodobowej 

opieki w domach pomocy społecznej w 100% finansowana ze środków własnych gminy.  

W stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła się liczba rodzin, korzystająca z pomocy 

społecznej, ale wzrosła wartość pomocy. Zmniejszenie te wynika   m.in. z następujących 

powodów: 

✓ Świadczenia 500+ , które wzmocniły rodziny finansowo w tym wielodzietne. 

✓ Zmniejszyło się bezrobocie, 

✓ Usamodzielnieniem się rodzin z uwagi na aktywną integrację społeczną i 

zawodową w ramach realizowanych projektów  

✓ Obserwuje się starzenie społeczeństwa - do pomocy społecznej zgłasza się więcej 

osób samotnych, niepełnosprawnych, ponoszących wysokie koszty związane z 

leczeniem, zakupem leków, rehabilitacją o niskich dochodach(emerytura/renta). 

Zwiększona kwota wydatków wynika ze wzrostu cen i usług na rynku, co przekłada się na 

wysokość świadczeń w pomocy społecznej np. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 

w domu pomocy społecznej z kwoty w 2020 roku   2 666,00 wzrósł  w 2021 do kwoty 3290,00 

lub zakup opału za 0,5 tony  z kwoty w 2020 roku   650,00  wzrósł  w 2021 do kwoty 1 200,00 

zł.  

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu 

pomocy społecznej. W 2021  OPS w Rajgrodzie finansował pobyt 4 osób. Łączny koszt utrzymania  

to 157 926,00 zł.  

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W TYM 

DLA OSÓB PSYCHICZNIE CHORYCH.  

 

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 

kwotę 120 116,00 zł w celu świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zburzeniami 

psychicznymi. Od 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie zatrudnił 2 opiekunki 

środowiskowe. Koszt 1 godziny pracy opiekunki  w 2021r. to kwota  .   

  

ŚWIADCZENIA  RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.  

Obsługa świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 

Oznacza to, iż ciężar finansowy w tym zakresie spoczywa na budżecie państwa . System  świadczeń  

rodzinnych  to  poza  ubezpieczeniowy  system  świadczeń  socjalnych wspierających  rodziny  

znajdujące  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej,  wychowujące  dzieci uczęszczające do szkoły, w 

tym niepełnosprawne. Warto przy tym dodać, iż świadczenia rodzinne stanowią odrębny od 

świadczeń z pomocy społecznej system, na który składają się  

1. Zasiłek rodzinny  oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  

2.Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,     specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.  
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3.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka . 

4.Świadczenie rodzicielskie. 

5.Jednorazowe świadczenia „Za życiem”, 

 

Szczegółowa charakterystyka budżetu na świadczenia rodzinne w 2021 r.  

 

 

Tabela: Informacja o działalności rzeczowo- finansowej na zasadzie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

  

Rodzaj świadczenia 
Liczba 

świadczeń 
Kwota 

Świadczenia Rodzinne 2 126 010,83 

zasiłki rodzinne 4 299 498 001,97 zł 

dodatki z tytułu urodzenia dziecka 11 8 226,95 zł 

dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem                               

w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

20 7 229,20zł 

dodatek z tyt. samotnego wychowywania 

dziecka 
176 33 246,70 zł 

dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji 

dziecka do 5 r.ż 
29 2 610,00 zł 

dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji 

dziecka powyżej 5 r.ż. 
180 19 588,08 zł 

dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 406 24 817,99 zł 

dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu, w 

którym znajduje się szkoła 
321 34 177,64 zł 

dodatek na pokrycie wydatków związanych  

dojazdem do miejscowości, w której znajduje 

się szkoła 

496 33 015,36 zł  

dodatek z tyt. wychowywania dziecka                        

w rodzinie wielodzietnej 
890 83 506,94 

zasiłek pielęgnacyjny 1036 223 233,00 zł 

świadczenie pielęgnacyjne 496 973 111,00 zł 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia  

dziecka 
27 27 000, 00 zł 

specjalny zasiłek opiekuńczy 36 22 320,00 zł 
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świadczenia rodzicielskie 140 121 076,00 zł 

świadczenia rodzinne- zasiłek dla opiekuna 24 14 880,00 zł 

Świadczenia  z Funduszu Alimentacyjnego 372 112 188,90 zł 

Składki na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe (św.piel.,specj.,zas.opiekuńcze, 

zas.dla opiekuna 

x 152 293,12zł 

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych x 70 426,04 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwujemy wzrost wydatków na świadczenia rodzinne, które wynikają z otrzymywania 

przez osoby uprawnione świadczenia pielęgnacyjnego, który  pobiera członek rodziny lub płatny 

zł2 557 182,00 zł2 558 742,00 

zł1 285 540,25 zł1 293 774,97 
zł1 166 506,28 

zł1 027 969,00 

zł878 754,00 

zł2 126 010,83 

 zł-

 zł500 000,00

 zł1 000 000,00

 zł1 500 000,00

 zł2 000 000,00

 zł2 500 000,00

 zł3 000 000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

kwota zasiiłków rodzinnych wraz z dodatkami 
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opiekun osoby niepełnosprawnej, w przypadku rezygnacji  z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej na rzecz sprawowania pełnej opieki nad osobą niepełnosprawną. Od 1 stycznia 2022 

roku wysokość świadczenia zrosła i wynosi 2119 zł miesięcznie. 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  określa warunki nabywania prawa do 

świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.  

Celem  świadczenia  wychowawczego  jest  częściowe  pokrycie  wydatków  

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb 

życiowych. Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  matce,  ojcu.,  opiekunowi  faktycznemu  

dziecka  albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez 

dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł .  Łączna kwota wypłaconych światczeń to  

4 524 805,30 zł.  

 

 

KARTA  DUŻEJ RODZINY. 

 

 

 Ośrodek realizuje Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje 

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

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

lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W 2020 roku wpłynęło 45 wniosków. 

Wydano 132 karty. Na realizację zadania w 2020 r. wykorzystano dotacje   w kwocie  276,52 zł .  

 

 

 

 

   

 

WSPIERANIE RODZINY I  PIECZA ZASTĘPCZA.     

               

   Podstawowym zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez zespół planowanych działań mających 

na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji. Ustawa wprowadziła funkcję 

asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w 

prowadzeniu domu i ich codziennych czynnościach.  
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W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie  zatrudnionych było  

1 asystent rodziny.   

Łączna wydatkowana kwota wkładu na realizację zadania wyniosła  62 126,00 zł. 

W 2021r.  wsparciem asystenta rodziny objęto 7, w których przebywało 21 dzieci.  

W 2021 roku gmina Rajgród  współfinansowała pobyt 7  - dzieci umieszczonych w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej w tym jednej, której obecnie miejscem zamieszkania jest inna gmina. 

 Poniesione w 2021r. wydatki na utrzymane dzieci w pieczy zastępczej   to kwoty: 

   - 40 000,00 zł  - pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych 

  - 62 000,00 zł – pobyt  4 dzieci (miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka  to kwota  1425,57 

zł-  koszt gminy, a całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczej  koszt 

4 752,00 zł. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE RAJGRÓD  

Ośrodek Pomocy Społecznej, prowadził działania poprzez: 

1. Współpracę w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego: pracowników socjalnych, 

przedstawicieli oświaty, policji, przedstawicieli GKRPA, przedstawicieli ochrony zdrowia, 

kuratora sądowego, którzy czynnie uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych. 

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie:  diagnozę opracowano w 2017 roku, na 

bieżąco prowadzony jest  rejestr  wszczętej procedury Niebieska Karta. 

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym poprzez rozpropagowanie ulotek i plakatów dotyczących zjawiska 

przemocy, informacji o możliwości udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, na stronie internetowej ośrodka, tablicy 

ogłoszeń w siedzibie ośrodka , gdzie osoby doznające przemocy mogą otrzymać pomoc,  w jakich 

instytucjach, numery telefonów do tych instytucji,  publikacja broszury dla dzieci i młodzieży pt. 

”Będę świadkiem w sądzie” oraz ulotki „Pomarańczowa linia ‘, ulotek „Przemocy mówimy NIE!” 

oraz Przemoc w rodzinie  

a alkohol”, ”Przemoc wobec dzieci”, „Przemoc i ty”, „Nie wiń siebie, to sprawca jest winien”, 

„procedura  Niebieskiej Karty – podstawowe informacje”, „Przemoc w Rodzinie – sytuacja osób 

doznających przemocy w Rodzinie”, „Nadużywanie Alkoholu a problem przemocy domowej”, 

„Wpływu na życie rodzinne”, „przemoc w rodzinach alkoholowych”, „Zatrzymać i zrozumieć 

przemoc w Rodzinie”, „Wpływ doświadczeń z dzieciństwa w rodzinie z problemem alkoholowym 

na funkcjonowanie w życiu dorosłym”, „Przemocy Mówimy NIE!!!” 

Prowadzenie rozmów informacyjno-motywacyjnych z rodzinami w ramach pracy 

socjalnej, monitorowanie rodziny objętej procedurą „Niebieskiej Karty”., składanie półrocznych i 

rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego   

w Białymstoku. 

2. Koordynacja działań Zespołu Interdyscyplinarnego: 

Zgodnie z art. 9a ust.9 w/w ustawy obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie. Obsługa oznacza:  

 a)prowadzenie rejestru „Niebieskich Kart”, protokołów posiedzeń ZI oraz grup roboczych, 

list obecności członków uczestniczących w posiedzeniach, notatki służbowe potwierdzające 

zaproszenia członków na posiedzenia ZI ,  prowadzenie teczek  indywidualnych,  

a) zapewnienie pomieszczenia na obrady Zespołu lub grup roboczych,  

b) zapewnienie materiałów papierniczo-biurowych na potrzeby pracy Zespołu/grup 

roboczych (papier, toner, znaczki pocztowe,  ksero, udostępnienie komputera, pieczątka, tablice 

informacyjne w razie potrzeby, teczki na przechowywanie i segregowanie informacji, szafy na 

przechowywanie danych wrażliwych, które są w posiadaniu Zespołu),  

c) zapewnienie obsługi administracyjnej Zespołu:(prowadzenie korespondencji, kontakt z 

członkami Zespołu/grup roboczych, sporządzanie protokołów itp.).  
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Na zapewnienie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021r wydatkowano 

kwotę 590,00 zł. 

 

 

3. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na terenie Gminy Rajgród : 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie   rozpropagowywał „Poradnik dobrego rodzica”  

oraz ulotki na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

  

 

 

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNIE –ZAWODOWA 

 

 

Prace społecznie użyteczne. 

 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował formę aktywizacji osób 

bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Od marca   do grudnia  2021 roku 

skierowanych zostało do pracy  osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy 

społeczne zamieszkujących na terenie gminy Rajgród. Osoby te wykonywały prace porządkowe na 

terenie  Gminy . Wymiar czasu pracy wynosił 40 godzin miesięcznie. Za pracę osoby otrzymywały 

wynagrodzenie w wysokości 366,00 zł.  łącznie  wypłacono  kwotę  18 670,35zł, Prace społecznie 

użyteczne są refundowane przez Urząd Pracy w 60%.   

 

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE i ENERGETYCZNE  

 

Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne, które wspiera funkcje ekonomiczną 

rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal. Czynnikami kształtującymi wysokość 

przyznanego dodatku mieszkaniowego są: wysokość posiadanych dochodów w stosunku do 

najniższej emerytury, liczba członków gospodarstwa domowego oraz wysokość ponoszonych 

wydatków mieszkaniowych za zajmowany lokal. 

W 2021 r.  wypłacono 148dodatki mieszkaniowe  na kwotę 26 575,84  zł oraz  5 dodatków 

energetycznych   na kwotę 95,95 zł.  

 

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- STYPENDIA  

 

Przyznanie i wypłatę pomocy materialnej dla uczniów reguluje ustawa z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty. W/w świadczenia wypłacane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rajgrodzie. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie  

do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.  

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 514,00 zł. 

W 2021r. wypłacono  396  świadczeń dla 132 osób na kwotę 35 378,58 zł z tego: 

 - z dotacji Wojewody 90%  - 32 378,02zł 

- z dotacji Gminy 10%  - 3 597,56  zł 
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INNE DZIAŁANIA  

W 2021r. OPS realizował szereg dodatkowych działań.  

1. PROGRAMY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie przystąpił  do współpracy  

z Bankiem Żywności w Białystok- Suwałki (dysponent żywności) i   realizowała Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowany w Podprogramie 2018r. w ramach których 

pomocą objęto 200 osób. W ramach tej współpracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie 

pełni funkcję zastępczej Organizacji Partnerskiej  o zasięgu lokalnym, tj. sam dystrybuuje żywość 

oraz wystawia skierowania dla potrzebujących. 
 Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich 

dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych 

(posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium 

dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402,00 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. 

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane 

osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych 

osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich 

produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o 

pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości 

odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie 

przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 

społecznej, tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), 

stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych 

lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

 Rodziny otrzymały nieodpłatnie artykuły spożywcze – wsparcie w formie paczek 

żywnościowych, w których skład wchodziły następujące artykuły spożywcze: 

Artykuły warzywne i owocowe  

● groszek z marchewką 3,6 kg,  

● fasola biała 3,6 kg,  

● koncentrat pomidorowy 1,60 kg, 

● buraczki wiórki 1,05 kg,  

● powidła śliwkowe 1,80 kg,  

Artykuły skrobiowe 

● makaron jajeczny 4,5 kg, 

● makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg  

● ryż biały 3 kg, 

● kasza gryczana 1,5 kg,  

● herbatniki maślane 0,8 kg,  

Artykuły mleczne  

● mleko UHT 7 l,  

● ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,  

Artykuły mięsne  

● szynka drobiowa 3 kg,  

● szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,  
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● pasztet wieprzowy 0,64 kg,  

● kabanosy wieprzowe 0,36 kg, 

● filet z makreli w oleju 1,7 kg,  

Cukier  

● cukier biały 4 kg,  

● miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,  

Tłuszcze  

● olej rzepakowy 4 l,  

Dania gotowe:  

• gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg; 
 

 

2. Klub Senior + 

 Utrzymanie klubu seniora  -   na utrzymanie klubu w 2020 roku wydatkowane środki w wysokości 

3300 zł 

  

 

3. „Rajgród Seniorom” 

25.11. 2019r. Gmina Rajgród  wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie 

złożyła wniosek pn. „Rajgród Seniorom” Nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0401/19 o 

dofinansowanie na operacje inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 

Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 2017-2020 z zakresu Typ projektu nr 9 działanie 

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX. 

Rozwój lokalny Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020 

CZAS realizacji: 01.04.2020 – 31.01.2022 

Całkowity koszt realizacji zadania 238 766,25, dofinansowanie 224 486,25,  wkład własny 

14 280,00 

Projekt „Rajgród Seniorom”  zakładał  poprawę dostępu do usług społecznych 

świadczonych   w interesie ogólnym, szczególnie  osobom, które ze względu na stan 

zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego.  Usługi te zapobiegać będą odizolowaniu osób od rodziny lub społeczności 

lokalnej,  gwarantują tym osobom warunki jak najbardziej zbliżone do warunków 

domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i 

sąsiedzkich.  

W  istniejącym Klubie Seniora  adresowanym dla 30 uczestników powstało 20  nowych 

miejsc świadczenia  usług stacjonarnych  w formie Klubu Seniora.   Osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności kobiety ( 35 kobiet)  będą 

uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach, wydarzeniach, gwarantujących wzrost 

motywacji do działania, wiarę we własne siły. Projekt zapewni   rozwój samoświadomości 

oraz potencjału psychofizycznego. Zmiany funkcjonowania w życiu osobistym i 

społecznym wynikną z rozbudzenia zainteresowań  poprzez bezpośredni kontakt z drugim 

człowiekiem – osoby o podobnej sytuacji życiowej   podzielą się wiedzą, umiejętnościami 

i doświadczeniem. Cel nadrzędny stanowić będzie podmiotowość i autonomiczność 

każdego z uczestników. Przedsięwzięcie zapewni usługi zwiększające  bezpieczeństwo 

osób niesamodzielnych.  Cele  Klubu Seniora: zwiększenie zaangażowania seniorów na 

rzecz środowiska seniorów i środowiska lokalnego, poprawa kondycji seniorów, 

zorganizowanie grup samopomocowych na rzecz potrzebujących seniorów, 

zorganizowanie grup wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i osób 
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niepełnosprawnych, zmniejszenie  zjawiska wykluczenia kulturalnego seniorów, 

eliminacji zjawiska wykluczenia osób starszych ze społeczności LGD w  szczególności  

kobiet. 

 

4. Zadanie -Pomoc doraźna z zagrożeniem epidemilogicznym- Koronawirus 

 

Plan dotacji ogółem –       1000,00 zł 

Plan dotacji Gminy -        1000,00 zł  

 

Środków nie wykorzystano ze względu na brak potrzeb w zakresie. 

 

 5, Zakup paczek żywnościowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Rajgrodzie  - 2000,00zł. Kwotę przeznaczono na zakup paczek świątecznych  dla osób 

samotnych. 

 
 

ZATRUDNIENIE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE . 

 

W  2021 roku było zatrudnionych 11 osób.  

 

Tabela. OPS-zatrudnienie w 2021 r. 

Stanowisko Ilość pracowników 

Kierownik OPS 1 

Główny Księgowy 1 

 

Pracownik Socjalny w tym: 

- Starszy Specjalista Pracy Socjalnej  

- Specjalista Pracy Socjalnej 

3 

1 

2 

 

Asystent Rodziny 1  

Świadczenia rodzinne, wychowawcze 

 i alimentacyjne 

2 

Opiekunki środowiskowe 2 

Sprzątaczka  1 

  

 

 OPS w Rajgrodzie  oddziela pracę socjalną od administracyjnej  

z uwagi na efektywność i racjonalność  oraz przyjazne załatwienie sprawy każdej osoby/rodziny 

zgłaszającej się o  pomoc z powodu trudnej sytuacji życiowej.  

Zapewnia to  lepszą jakość usług i podmiotowe traktowanie klientów. Pracownik prowadzący pracę 

socjalną koncentruje się na zaangażowaniu rodziny i jej otoczenia w proces poszukiwania  

i wdrażania adekwatnych rozwiązań zgłaszanych problemów. Dzięki wyodrębnieniu pracy 

socjalnej, pracownik socjalny lepiej wykorzysta swoją wiedzę, umiejętności , kompetencje  

we wprowadzaniu i utrwalaniu korzystnej zmiany w sytuacji rodziny. Ma również  możliwość  

i czas na kompleksową pracę socjalną z osobą/rodziną, skuteczne motywowanie do wykorzystania 

własnych zasobów, uprawnień i możliwości oraz przyznanie adekwatnej pomocy oraz ewaluacje  

i monitoring.  

 

BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE W 2020 ROKU 
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ogółem: 9 181 641,53 zł 

z tego: 

z dotacji Wojewody:                                8 101 897,95 zł 

z dotacji Gminy:                                          849 464,00 zł 

z  projektu Rajgród Seniorom- 205 270,817 zł z tego: dofinansowanie EFS 195 590,17 zł,           

udział własny Gminy Rajgród- 10 080,00 zł 
 

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów 

społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji 

rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców miasta korzystających z pomocy oraz dane 

przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej, a także analiza 

zasobów gminy Rajgród  w sferze socjalnej (kadrowych i instytucjonalnych).  

W związku z powyższym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie określa następujące, 

najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej:  

1. poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz 

zawodowej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o 

współpracę z organizacjami pozarządowymi i Powiatowym Urzędem Pracy  oraz innymi 

podmiotami.  

2. podejmowanie kompleksowych działań pomocowych wobec osób w podeszłym wieku – 

budowanie oparcia społecznego poprzez rozwijanie usług i tworzenie placówek wsparcia 

dziennego, stanowiących jeden z kierunków tworzonej polityki senioralnej gminy,  w tym celu  

dnia 31.12.2020r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim  projekt „Rajgród Seniorom II” 

3. kontynuowanie w OPS w Rejgrodzie bezpłatnej pomocy psychologicznej,  

4. wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki  

i wychowywania dzieci, właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 

prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi,  

5. zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań wynikających z ustaw wspierających rodzinę, 

ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, 

6. dalsze uczestnictwo w  Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa   i współpracę ze 

Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok na realizację zadań z zakresu 

dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019, 

7. podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez 

stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej. 

8. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

 

 

 

 

      Sporządziła  

      Joanna Katarzyna Hader 

      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rajgrodzie  

 

 

 


