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Nowe perspektywy i możliwości

5

najczęSTSze pyTania i wąTpliwOŚci
z jakiMi SpOTykają Się pracOwnicy
MiejSkO-gMinnegO OŚrODka pOMOcy
SpOłecznej w BOBOlicach w Trakcie
realizacji prOgraMU „ rODzina 500+” .
czy alimenty wliczają się do dochodu?
Tak. Za dochód rodziny rozumie się również alimenty otrzymywane na rzecz dzieci.
czy od dochodu można odliczyć alimenty płacone na dziecko?
Tak. Kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób
(tj. osób spoza rodziny) są odliczane od dochodu.
czy rodzicom, których dziecko skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu, przysługuje dodatek 500 złotych
na drugie dziecko?
Jest to możliwe, tylko w przypadku, kiedy dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
Należy pamiętać o tym, że dochód dziecka do 25 r.ż. mieszkającego z rodzicami uwzględniany jest przy obliczaniu wysokości dochodu rodziny.

czy 500 złotych na dziecko wliczane jest do dochodu?
Nie. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systedniach 26 – 27 maja br. nasza W spotkaniu uczestniczyła 9-osobowa Mróz – Olszewskiej w Bobolicach, Pauli- mów wsparcia, a to oznacza, że nie będzie miało wpływu na
oficjalna delegacja odbyła wizy- delegacja w składzie: Krzysztof Dziadul na Zielińska i Emilia Walter – tera- wypłatę zasiłków i świadczeń opartych o kryterium dochotę w Züssow i Demminie – Sekretarz Gminy Bobolice, Jolanta peutki ze Środowiskowego Domu dowe.

n Delegacja z Bobolic podczas wyjazdu do Demmin

w

w celu nawiązania współpracy ze
Stowarzyszeniem Diakonicznym, które
swoją siedzibę ma w Greifswaldzie.
Diakonia działa w sferze polityki
społecznej, w tym pracy z osobami
niepełnosprawnymi umysłowo lub
ruchowo oraz osobami starszymi.
Spotkanie stworzyło wiele nowych
perspektyw i możliwości dotyczących
współpracy w zakresie szeroko rozumianej opieki i pomocy społecznej
osobom starszym i niepełnosprawnym.
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Stępień – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobolicach, Inga Lewicka – Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Odnowa” i Środowiskowej Świetlicy
„Tafla”, Juliusz Glaser – Prezes Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Bobolice, Renata Jarzyńska - Sekretarz
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Społecznych w Bobolicach, Monika Bartczak – pedagog i przedstawiciel Centrum
Wolontariatu z Gimnazjum im. Agaty

Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach
oraz Elżbieta Tokarz jako tłumacz.
Dwudniowy pobyt stworzył delegatom
możliwość poznania systemu pracy
naszych sąsiadów w zakresie pracy
z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Mieliśmy możliwość zwiedzenia i porównania pracy placówek,
które funkcjonują na terenie naszej
Gminy oraz u naszych Partnerów
w Züssow oraz w Demminie.
renaTa jarzyńSka n

czy można stracić świadczenie wychowawcze?
Tak. Rodzice lub opiekunowie stracą świadczenie do dodatku na pierwsze dziecko, jeśli dochód w rodzinie wzrośnie powyżej 800/1200 zł na osobę w rodzinie.
Należy pamiętać o tym, że w przypadku wystąpienia wątpliwościach dot. sprawowania opieki nad dzieckiem, sygnałów
o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego, wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z przeznaczeniem u rodziny zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy mający na celu zweryfikowanie tych wątpliwości. Jeśli informacje zostaną
potwierdzone wypłata dodatku zostanie wstrzymana lub zamieniona w całości lub w części na pomoc rzeczową lub w formie opłacania usług.

MgOpS w BOBOlicach n

kUlTUra lUDOwa w naSzyM MieŚcie i niecODzienny SUkceS naSzegO zeSpOłU
W sobotę 7 maja 2016 r. w miejscowości Będzino, odbył
się Vii powiatowy przegląd zespołów ludowych. W przeglądzie uczestniczyło 27 zespołów folklorystycznych i 13 solistów z Powiatu Koszalińskiego. Jury powołane przez organizatora – czyli Starostę Koszalińskiego oraz Wójta Gminy
Będzino, w osobach: profesor Winifred Wojtan, mgr Janusz
Pietrzykowski po obejrzeniu i przesłuchaniu wszystkich
uczestników wydarzenia postanowiło jednogłośnie przyznać
i Miejsce naszemu zespołowi czyli „ziemi Bobolickiej”
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach. Tym razem przedstawiono suitę kaszubską, a w niej tańce: „Welewetkę”, „Maruszkę”, i „Chodzonego” pochodzącego z regionu Kaszub. W programie wykorzystano pieśni „Janeczek”,
„Kaszubskie jeziora”, „Dziewczę z Dargolewa”.
A jeszcze tego samego dnia rano prowadzący nasz zespół
Państwo Lidia Szymańska i Wojciech Konieczny dowiedzieli się o nagłej chorobie akordeonisty – pana Stanisława Dębniaka. W związku z tą niezmiernie przykrą sytuacją, trzeba
było podjąć decyzję – „ …jechać, czy też nie jechać na przegląd”. Nauczyciel muzyki z SP w Bobolicach – Pani Izbella Mirota przyszła z pomocą, no i oczywiście wspólnie na dwa
akordeony postanowiła, że wspomoże cały występ. Tak

n ziemia Bobolicka
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więc przez całą drogę do Dobrzycy i jeszcze potem w WDK
na miejscu, wspólnie z zespołem ćwiczono cały program. Największą satysfakcją było to, że nie popełniono ani jednego
błędu wykonawczego. Ku zdziwieniu samych wykonawców,
występ udał się i w dodatku odniesiono ogromny sukces.

SUkceS MieSzkańca naSzej gMiny
w V BałTyckiM FeSTiwalU MODelarSkiM

liDia SzyMańSka n

„ODnOwa” na TreningU akTywnOŚci MOTOrycznej w Orew
19 maja Uczestnicy „Odnowy” wzięli
udział w Treningu Aktywności Motorycznej organizowanym przez Ośrodek
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Bobolicach.
Trening Aktywności Motorycznej to
program rehabilitacyjno – treningowy
skierowany do osób, które z powodu
niepełnosprawności intelektualnej ze
sprzężonym upośledzeniem aparatu ruchu mogą startować w specjalnie przygotowanych dla nich konkurencjach.
Zadaniem uczestników było pokonanie
toru przeszkód, dostosowanego do poziomu sprawności zawodników. Dzięki
temu mogli oni zademonstrować swoje maksymalne możliwości. Uczestnicy
„Odnowy” z zapałem brali udział we
wszystkich konkurencjach. Każdy z nich
miał możliwość skorzystania z prawdziwej atrakcji jaką była hipoterapia. Wszyscy zawodnicy treningu otrzymali zasłużone
medale
i
dyplomy,

n pan zbigniew Bil z modelem pancernika yamato
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n Uczestnicy ŚDS „Odnowa” podczas treningu

a dopełnieniem imprezy był pyszny poczęstunek Zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do ŚDSu.
Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie, dobrą zabawę i możliwość

Fot: Archiwum ŚDS

udziału w Treningu Aktywności Motorycznej.

irena MaŚniak n
inSTrUkTOr Terapii zajęciOwej n
ŚDS „ODnOwa” n

W dniach 14-15.05.2016r. w Koszalinie odbył się ogólnopolski V Bałtycki Festiwal Modelarski. Konkurs odbywał
się w kilku klasyfikacjach, modele plastikowe i modele
kartonowe wykonane przez juniorów i seniorów. Cieszymy
się, że brał w niej udział mieszkaniec naszej gminy Zbigniew
Bil z miejscowości Kłanino, który wygrał w konkurencji
modeli kartonowych w skali 1:200 za wykonanie pancernika Yamato z okresu II wojny światowej.
Sołectwo Kłanino życzy panu Zbigniewowi dalszych sukcesów i zarażenia swoim hobby młodszego pokolenia
graTUlUjeMy!

