
Sprawozdanie z działalności GOPS w Łubnianach 
 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach działa od 1998 roku na podstawie uchwały 

II/12/98 Rady Gminy w Łubnianach jako samodzielna jednostka budżetowa. W roku 2017 został 

przyjęty nowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łubnianach opracował również Gminną Strategie Rozwiązywania problemów 

Społecznych na lata 2015- 2020 (obecnie rozpoczynamy pracę nad diagnozą problemów społecznych 

która będzie służyła do opracowania nowej strategii na lata 2021-2026) 

 

 

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach 

 

Zadania Pomoc Społeczna 

-Zasiłki stałe ( wypłacane są osobą niepełnosprawnym oraz osobą które są w wieku emerytalnym i 

nie otrzymują świadczeń z innych źródeł, obowiązuje również kryterium dochodowe) 

– zasiłki okresowe ( do pomocy kwalifikuje kryterium dochodowe) 

– zasiłki celowy 

– zasiłek celowy specjalny 

– praca socjalna 

– posiłki 

– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

– kierowanie do domu pomocy 

– posiłek w szkole i w domu 

 

Inne Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach 

 

– Świadczenia Rodzinne wraz z dodatkami oraz zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

– Fundusz alimentacyjny 

– Świadczenie Wychowawcze (500+) 

– Świadczenie rodzicielskie 

– Ustawa za życiem 

– Składki na ubezpieczenie społeczne 

– Rodziny zastępcze 

– Placówki opiekuńcze 

– Wsparcie rodziny Asystent 

– Wsparcie rodziny program 300+ 

– Dodatki Mieszkaniowe 

– Dodatki Energetyczne 

– Karta dużej rodziny 

– Karta Rodziny i seniora 

– Zespół interdyscyplinarny ( przemoc) 

– Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

– Stypendia socjalne 

– Dom dziennego pobytu w Biadaczu 

– Program nie marnuj żywności 

– Pomoc żywności 

 

Projekty Unijne 



 

Projekt ,, Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób 

starszych w Gminie Łubniany”. 

 

w ramach projektu ; 

– świadczone są usługi opiekuńcze w domach podopiecznych 

– urlopy wytchnieniowe w ,,Siedlisku” dom opieki prowadzony przez stowarzyszenie modelem 

aktywny senior 

– Stacjonarne usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Opieki 

– warsztaty dla seniorów w sołectwach zadanie zlecone do ŁOK 

– usługi prawne 

– szkolenia dla opiekunów faktycznych 

– od listopada rehabilitacja w domach podopiecznych 

– od listopada transport dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych 

 

Projekt ,, E-Aktywni mieszkańcy Gminy Łubniany” szkolenia komputerowe dla osób po 25 roku 

życia. 

 

 

Na posiedzenie Rady Gminy Łubniany zostanie przygotowana szczegółowa prezentacja. 

 

 

Z poważaniem 

 

  


