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Program 
„Rodzina 500 plus”

W dniu 17 lutego 2016r. została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę ustawa  
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wejdzie w życie od 1 kwietnia br.  
i od tego dnia będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego.

W gminie Międzyzdroje program „Rodzina 500 plus” będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy  
Społecznej.

Wnioski w wersji papierowej będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Książąt Pomorskich 8 oraz 
w Urzędzie Miejskim przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Składanie wniosków w wersji papierowej tylko w OPS w pokoju nr 2, w dni powszednie w godzinach od 7:30 
do 15:30. Informacje w sprawie programu „Rodzina 500 plus” udzielane są również przez pracowników OPS,  
pod numerem telefonu 91/3280311.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ 

Ś w i a d c z e n i e  w y c h o w a w c z e 
otrzymają rodzice, opiekunowie 
prawni lub opiekunowie faktycz-
ni dziecka. 

Na drugie i kolejne dziecko świad-
czenie rodzice otrzymają niezależnie 
od dochodu. 

Na pierwsze lub jedyne dziecko 
rodzice otrzymają świadczenie 
po spełnieniu kryterium docho-
dowego: 800 zł netto na osobę  
w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w ro-
dzinie jest wychowywane dziecko 
niepełnosprawne. 

Świadczenie będzie przysługiwać 
do ukończenia przez dziecko 18 lat. 

Pełnoletnie dziecko do ukończe-
nia 25 lat liczy się do składu rodziny, 
przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozo-
staje na utrzymaniu rodziców.  

Świadczenie wychowawcze bę-
dzie wypłacał Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach.

Dochód rodziny będzie ustalany 
tylko  w przypadku, gdy ubiegamy 
się o świadczenie na pierwsze lub 
jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, 
które mają jedno dziecko, jak i rodzin 
z większą liczbą dzieci. W tym przy-

Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy:
padku do wniosku trzeba będzie 
dołączyć:

– oświadczenie o dochodach 
innych niż podlegające opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych,

– w przypadku rolników – oświad-
czenie o wielkości gospodarstwa 
rolnego,

– w przypadku osoby samotnie 
wychowującej dziecko – dokumenty 
dotyczące zasądzonych alimentów,

– w przypadku cudzoziemców 
– określone zezwolenia na pobyt  
i pracę w Polsce,

– w przypadku rodziców adop-
cyjnych – dokumenty dotyczące 
przysposobienia. 

Do dochodu wlicza się alimen-
ty od drugiego rodzica, a także 
świadczenia wypłacane z Funduszu 
Alimentacyjnego. 

Jeśli wniosek zostanie złożony w 
ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice 
dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli 
wniosek złożymy do końca czerwca 
2016 r., dodatek będzie wypłacany  
z wyrównaniem od kwietnia. 

W kolejnych miesiącach świad-
czenie będzie wypłacane od miesią-
ca, w którym rodzice złożą wniosek. 

Na początku OPS będzie miał 
trzy miesiące na wydanie decyzji  
i wypłatę świadczenia. 

W pierwszym okresie świadczenie 
wychowawcze będzie przyznawane 
na okres od kwietnia 2016 r. do 30 
września 2017 r. Dzięki temu rodzi-
ce nie będą musieli składać dwóch 
wniosków w 2016 r. kiedy program 
wchodzi w życie.

W kolejnych latach świadczenie 
będzie przyznawane na 12 miesięcy 
– od 1 października do 30 września 
następnego roku kalendarzowego. 

Świadczenie będzie wypłacane w 
sposób dogodny dla rodziców, czyli 
przelewem na konto lub gotówką. 

Świadczenie wychowawcze nie 
będzie wliczane do dochodu przy 
ustalaniu prawa do innych świad-
czeń, m.in. z pomocy społecznej, 
rodzinnych, z funduszu alimentacyj-
nego czy stypendiów dla uczniów  
i studentów.                        

Katarzyna Podyma
Inspektor OPS
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To kolejny, innowacyjny projekt Pracowni Mo-
tywacja i Działanie skierowany do młodzieży 
gimnazjalnej z terenu Gminy Międzyzdroje. 
Projekt w swych celach zakładał:

- podniesienie poziomu wiedzy młodzieży 
na temat powstawania mechanizmów uprze-
dzeń, 

- kształtowanie postaw i nabywania umie-
jętności przeciwstawiania się przemocy                                       
i dyskryminacji. 

Program realizowany był w Gimna-
zjum nr 1 w Międzyzdrojach.Udział w nim 
wzięło łącznie 118 osób. Zajęcia polegały 
na interaktywnej pracy grupowej opartej 
na metodzie warsztatowo – zadaniowej.  
Forma zajęć sprawiła młodzieży wiele satysfak-
cji, a założone cele zostały w pełni zrealizowane. 

Podsumowaniem projektu był konkurs dla 
wszystkich na stworzenie plakatów o tematyce 
przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskrymina-

cji osób uzależnio-
nych i zaburzonych 
psychicznie. Łącznie 
wpłynęło 9 prac. 

Kapituła konkur-
sowa, w skład której 
weszli przedstawi-
ciele  Gimnazjum 
nr  1  w M iędz yz-
drojach, Pracowni 
Motywacja i Dzia-
łanie oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej                              
w Międzyzdrojach, 
wyłoniła 3 zwycię-
skie prace oraz przy-
znała 3 wyróżnienia. 
Nagrodzone prace 
będą stanowiły pla-
katy w ramach kam-
panii informacyjnej 
Gminy Międzyzdroje. 

Nagrody dla osób, które zwyciężyły i otrzy-
mały wyróżnienia, zostały wręczone podczas 
spotkania świątecznego w Gimnazjum. Dla po-
zostałych 3 osób, które wzięły udział w konkur-
sie zostały przygotowane drobne upominki. 

Projekt został finansowany przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,  
w ramach środków pochodzących z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, z zakresu Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Małgorzata Musialska
Inspektor ds. profilaktyki

Od teorii do praktyki
Przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunku do osób uzależnionych i zaburzonych psychicznie

W przypadku, gdy osoba ubiega się o 
świadczenie wychowawcze na pierwsze 
lub jedyne dziecko do wniosku dołącza 
odpowiednio:

1) oświadczenia dokumentujące wy-
sokość innych dochodów niż dochody 
podlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasa-
dach określonych  w art. 27, art. 30b, art. 
30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. 
zm.) każdego członka rodziny (dochody nie-
opodatkowane i oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego - wzór oświadczeń 
w tych sprawach określa Załącznik nr 2  
i  Załącznik  nr  4  do rozpor ządzenia  
w sprawie sposobu i trybu postępowania 
w sprawach o świadczenie wychowawcze);

2) oświadczenie o deklarowanych do-
chodach osiąganych przez osoby podlega-
jące przepisom o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawiera-
jące informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubez-

pieczenie społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubez-

pieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku 

dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu na-

leżnych składek i podatku;
(ryczałt ewidencjonowany lub karta po-

datkowa – oświadczenie w tej sprawie określa 
Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach  
o świadczenie wychowawcze);

3) w przypadku utraty dochodu lub uzy-
skania dochodu - dokumenty potwierdzające 
ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ważne: Wyżej wymienionych dokumen-
tów nie załącza osoba, która nie ubiega się  
o przyznanie świadczenia wychowawczego na 
pierwsze dziecko (patrz art. 13 ust. 17 ustawy).

Ponadto, w zależności od indywidual-
nej sytuacji, w przypadku ubiegania się  
o świadczenie wychowawcze niezależnie  
od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie 
i następne, do wniosku o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego, dołącza się 
inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz 
dowody niezbędne do ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego 
lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przy-
sposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzeka-
jące rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o usta-
leniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające speł-
nianie warunków do przyznania lub ustalenia 
wysokości świadczenia wychowawczego 
będącego przedmiotem wniosku.

Katarzyna Podyma
Inspektor OPS

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
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Uczestnicy programu „go! proArt.notDrugs SKATE 
EDITION”,  prowadzonego przez zespół Pracowni 
Motywacja i Działanie, mimo okresu, który nie 
sprzyja uprawianiu nie typowo zimowych/gór-

skich sportów skate,  nie próżnował. Od stycznia 
spotykają się przynajmniej raz w tygodniu,  
by doskonalić swoje umiejętności, rozwijać pasję 
i przygotować finał, który dedykować będą swo-
im młodszym kolegom i koleżankom ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 Międzyzdrojach. W ostatnich 
dniach marca podczas finału I tegorocznej edycji 
programu międzyzdrojskich pasjonatów sportów 
skate spotkać będzie można w świetlicy szkolnej 
w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie będą próbowali 
zarazić uczniów tej szkoły swoją pasją i propago-
wać będą zdrowy styl życia.  Bo przykład zawsze 
idzie z góry, a najbliższą „górą” dla uczniów szkoły 
podstawowej są właśnie ich koledzy i koleżanki  
z gimnazjum. 

Pracownię Motywacja i Działanie w tym pro-
jekcie wsparło w ostatnich dniach Mattia Studio 
Designe, które wykonało dedykowany temu 
programowi nadruk na deskorolce. Dzięki takim 
inicjatywom młodzi ludzie mogą jeszcze lepiej 
utożsamiać się z projektem.

Zgłoszenia oraz pytania o szczegółowe infor-
macje na temat projektu prosimy kierować: e-mail: 
mid.sekretariat@o2.pl, tel.: 699 654 608.

Program wspiera Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach.

Małgorzata Musialska

Przedwiosenne działania SKATE

 

 

          
 
Kampania informacyjna  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach: 
Przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób  
zaburzonych psychicznie i uzależnionych. 
Partnerzy: Pracowni Motywacja i Działanie   
w Międzyzdrojach 

 

ALKOHOLIZM 
 
SZUKASZ POMOCY? 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Międzyzdrojach 
ul. Książąt Pomorskich 8 
72-500 Międzyzdroje 
Tel. 91 328 10 53 

Autorzy plakatu: Kamil Baran i Kryspin Traut 
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w Międzyzdrojach 
ul. Książąt Pomorskich 8 
72-500 Międzyzdroje 
Tel. 91 328 10 53 

Autor plakatu: Joanna Gawina 
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Autor plakatu: Klaudia Ogrodowczyk  

 

Nagrodzone i wyróżnione plakaty



INFORMATOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OPS - IV

Pomoc i wsparcie w Gminie Międzyzdroje zapewniają:
Konsultacje psychologiczne-Izabela Kiljan, w czwartki od godz. 14.00 – 18.00, w piątki od godz. 9.00 do 12.00,  
tel. 91 32 81 053. 91 32 78 368;
Konsultacje prawne-Joanna Sołtys, Przemysław Ślozowski: tel. 91 32 81 053, 91 32 80 311;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Ewa Lewandowska, 
we wtorki w godz. 9.00-10.00, tel. 91 32 78 368;

Program psychoedukacyjny dla osób stosujących przemoc-Aneta Całus,  tel. 91 32 78 368, 501 788 894;

Program psychoedukacyjny dla osób doznających przemocy-Aneta Całus, tel. 91 32 78 368, 501 788 894;

Terapia uzależnień i współuzależnienia od alkoholu oraz od substancji psychoaktywnych 
- Poradnia Terapii Uzależnień-Karolina Flacht, tel. 506 591 164,  Aneta Całus, tel. 501 788 894, 
Bartosz Ślaski, tel. 504 587 341, Krzysztof Klepacki;

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- Iwona Skórkowska, tel. 91 32 81 053,  
91 32 80 311;
Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA”-Ewa Lewandowska, od poniedziałku do piątku od godz. 11³°-17°°. 
Tel. 91 3281919, ul. Kolejowa 29;

Klub Abstynenta „Rozwaga” - Zofia Durka, ul. Cicha 2, tel. 91 32 82 730, od poniedziałku do soboty.

Zajęcia sportowo-rozwojowe „Sport 
na wesoło” - Szkoła Podstawowa nr 1  
w Międzyzdrojach - czwartki 14.15-15.15, 
piątki 13.00-15.00, prowadzący Leszek 
Nyrkowski;

Zajęcia rozwojowo-edukacyjne - 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy - od 
poniedziałku do piątku 11.30-15.00 – 
prowadzące: Malwina Żardecka, Alicja 
Grzywaczewska;

Zajęcia sensoplastyczne - Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wapnicy - środa 16.30-
18.30, prowadząca Monika Ratajczyk;

Zajęcia sportowo-rozwojowe - Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wapnicy - piątki 15.00-
16.30 (w okresie jesienno-zimowym), 
13.30-15.00 (w okresie wiosenno-letnim), 
prowadząca Monika Szumlewska;

Zajęcia ceramiczne - Gimnazjum nr 1 
w Międzyzdrojach – czwartki 13:30-15:30 
oraz 16.00-18.00, prowadzące: Beata  
Jasiewicz, Edyta Polakowska;

Zajęcia hortiterapeutyczne - Gimna-
zjum nr 1 w Międzyzdrojach – poniedziałki 
15:10-16:10, piątki 14.20-15.20, prowadzą-
ca Edyta Polakowska;

Zajęcia teatralno-muzyczne „Teatr 
Rodzinny Fantazja”- Międzynarodowy 
Dom Kultury w Międzyzdrojach – ponie-
działki i czwartki 18.00-19.30, prowadzące: 
Alina Poskart, Iwona Sołtysiak;

Zajęcia kabaretowe „Wyrób Kaba-
retopodobny”- Międzynarodowy Dom 

Oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Międzyzdroje

Kultury w Międzyzdrojach – poniedziałki 
i czwartki  15.30-17.30 , 15.00-17.00,  pro-
wadząca Dorota Sielewicz;

Zajęcia teatralne „Magia” - Między-
narodowy Dom Kultury w Międzyzdro-
jach – wtorki 16.00–18.00, poniedziałki  
i czwartki 18.00–19.30,  prowadząca Ewa 
Sobolewska - Kaśkosz;

Zajęcia plastyczne z elementami ar-
teterapii - Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach – czwartki  14.00-16.00, 
prowadząca Anna Mackiewicz;

Zajęcia plastyczno-techniczne „Im-
presja” - Międzynarodowy Dom Kultury w 
Międzyzdrojach – wtorki od 18.15, prowa-
dzące: Anna Piecyk, Monika Jakubowska;

Zajęcia taneczne - Międzynarodowy 
Dom Kultury w Międzyzdrojach – wtorki 
17.00-19.15, prowadząca Anna Zjawińska 
Szkoła Tańca „Jantar”;

Zajęcia rytmiczne - Przedszkole Miej-
skie w Międzyzdrojach, Punkt Przed-
szkolny w Wapnicy, czwartki wg ustaleń, 
prowadząca Anna Zjawińska Szkoła Tańca 
„Jantar”.

Zajęcia finansowane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach  
w ramach środków pochodzących z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych, z zakresu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Małgorzata Musialska
Inspektor ds. profilaktyki 


