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SPRAWOZDANIE
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku
Sprawozdanie obejmuje swoim zakresem następujące
następujące działy oraz jednostki:
jednostki:
Dział Pomocy Społecznej
Kierownik: Magdalena Kwiatkowska
Dział Innowacyjnej Pracy Środowiskowej
Kierownik: Aleksandra Więckowska
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Kierownik: Monika Nowakowska
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych
Kierownik: Lech Ostruszka
Biuro Projektów: Projekt „Możemy więcej”
Koordynator: Kamilla Jabłońska
Zespół Usług Opiekuńczych
Zastępca dyrektora: Małgorzata Rzeźniczak
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Zastępca dyrektora: Małgorzata Rzeźniczak
Prace społeczno – użyteczne

Środowiskowy Dom Samopomocy
Kierownik: Zbigniew Piechowicz
Zespół ds. Wdrażania modelu OPS i standardu usług
Kierownik: Marcin Dudek
Dane zawarte w niniejszym opracowaniu uwzględnia również sprawozdanie roczne
MPiPSMPiPS-03, które stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
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DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ
Praca i zadania pracowników socjalnych
Pracownicy socjalni Działu Pomocy pracują w pięciu Rejonach Pracy Środowiskowej na
terenie Miasta Radomsko. Mają bezpośredni kontakt z beneficjentami pomocy społecznej:
diagnozują sytuację osób i rodzin zgłaszających się do Ośrodka po pomoc, rozpoznają ich potrzeby
i oczekiwania, podejmują działania w formie pracy socjalnej zmierzające do rozwiązania trudnej
sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.
Ustawowym obowiązkiem pracowników socjalnych jest wykonywanie pracy socjalnej
rozumianej jako działalność ułatwiająca jednostkom, grupom, środowiskom adaptację w
zmieniających się warunkach życia poprzez organizowanie dostępu do całego systemu usług,
umożliwiających w ostatecznym efekcie samodzielność życiową i godne uczestnictwo w życiu
społecznym.
Zatem realizatorem pracy socjalnej jest pracownik socjalny,
socjalny, który już przy pierwszej wizycie,
podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego analizuje wraz z klientem jego sytuację,
zastanawia się nad możliwością rozwiązania występujących problemów, udziela porad, motywuje
do zmiany zachowań, które pomogłyby mu w dalszym życiu. Niejednokrotnie przeprowadza
pierwsze mediacje w sytuacjach konfliktowych. Ponadto, podejmuje szereg działań zmierzających
do zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia klienta,
zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodziny,
poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie, poprawy funkcjonowania osób i rodzin z
problemem

alkoholowym,

działa

na

rzecz

rozwiązywania

problemu

bezrobocia,

zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych.
Do podstawowych zadań pracowników socjalnych należy przede wszystkim:
wszystkim
−

dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej,
współudział w opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

−

współudział w sporządzaniu bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

−

przyznawanie przewidzianych ustawą świadczeń,

−

rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb,

−

udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

−

pobudzanie

społecznej

aktywności

i

inspirowanie

działań

samopomocowych
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w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
społecznych,
−

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych
ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,

−

organizowanie i zapewnienie usług opiekuńczych o określonym standardzie w miejscu
zamieszkania,

−

integracja społeczna i zawodowa osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

W 2013 roku wpłynęło 12 781 wniosków w sprawie pomocy.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 7801 wywiadów środowiskowych
środowiskowych rozeznając środowiska
pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej. W
przeliczeniu na jednego pracownika socjalnego przypadało przeprowadzenie ok. 390 wywiadów w
ciągu roku. W sprawach o pomoc wydano 11824 decyzje administracyjne.
Pracownik ds. realizacji programu PEAD sporządził 1035 kart informacyjnych dla osób i
rodzin korzystających z pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych pozyskanych z
Banku Żywności z Unii Europejskiej w ramach programu „PEAD”. W związku z ograniczonymi
środkami finansowymi na zasiłki celowe MOPS wydawał żywność osobom znajdującym się w
trudnej sytuacji finansowej. Chciał w ten sposób zabezpieczyć ich najniezbędniejszą potrzebę
bytową.
W okresie jesienno - zimowym pracownicy socjalni zabezpieczali osoby samotne i starsze
w opał, zapewniali gorący posiłek. Natomiast osoby bezdomne kierowane były do schronisk,
noclegowni, itp.
Pracownicy socjalni z uwagi na swoje kompetencje, tj.

posiadanie

uprawnień

do

przeprowadzania wywiadów środowiskowych, wykonują je na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy,
Sądu, Prokuratury, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, itp., oraz na wniosek
organu właściwego - pracownicy socjalni są zobowiązani przeprowadzać wywiady środowiskowe u
dłużników alimentacyjnych.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione,
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Kryterium
dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód netto nie przekraczający kwoty
542,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 456,00 zł.
Wśród świadczeń pomocy społecznej wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje świadczeń:
świadczenia pieniężne i niepieniężne.
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Do świadczeń pieniężnych zaliczają się:
•

zasiłek stały,

•

zasiłek okresowy,

•

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

•

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Do katalogu świadczeń niepieniężnych realizowanych przez Ośrodek należą:
•

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

•

opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,

•

sprawienie pogrzebu,

•

schronienie,

•

niezbędne ubranie,

•

posiłek,

•

usługi opiekuńcze (w tym usługi specjalistyczne) w miejscu zamieszkania i ośrodkach
wsparcia,

•

kierowanie oraz ponoszenie opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej,

•

praca socjalna,

•

poradnictwo specjalistyczne,

•

prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego: Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom
Dziennego Pobytu.

Praca socjalna, kontrakt socjalny – narzędzie pracy socjalnej
Praca socjalna to działania podejmowane przez pracowników socjalnych, skierowane na
pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Polega przede
życiowych osób oraz na pomocy w uzyskaniu dla tych osób poradnictwa i wsparcia w
rozwiązywaniu problemów w powołanych do tego instytucjach i organizacjach pozarządowych oraz
wspieraniu w uzyskiwaniu pomocy. Praca socjalna świadczona jest bez względu na posiadany
dochód. W 2013 roku pracą socjalną objętych zostało 1743 rodzin w tym 3733 osób w tych
rodzinach.
Pracownicy socjalni podejmują działania w tych obszarach funkcjonowania, w których
osoba/rodzina napotyka trudności, których nie jest w stanie samodzielnie pokonać i wymaga
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wsparcia np. w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzeniu gospodarstwa
domowego, podtrzymaniu zdrowia, zdobyciu pracy, kontaktach z otoczeniem.
Najwięcej działań zostało podjętych w obszarze funkcjonowania rodziny tj. relacji
w rodzinie, realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonowania rodziny w środowisku
oraz funkcjonowania osoby tj. relacji osoby z niepozostającymi we wspólnym gospodarstwie
domowym członkami rodziny, w tym rodziną mieszkającą oddzielnie, funkcjonowania osoby
w środowisku.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o zawarty z rodziną/osobą kontrakt
socjalny, czyli pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia
i zobowiązania stron umowy. Kontrakt socjalny zawierany jest w celu określenia sposobu
współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu. Treść i sposób zawieranej w formie kontraktu socjalnego umowy są
efektem indywidualnego podejścia do rodziny/osoby w oparciu o dobrze przygotowaną diagnozę.
W trakcie opracowania diagnozy rodzina/osoba definiuje przyczyny trudnej sytuacji, w której się
znalazła oraz źródła tych przyczyn. Określa zasoby i możliwości własne oraz środowiska. Omawia
ograniczenia powodujące trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych.
Kontrakt socjalny służy jasnemu i precyzyjnemu formułowaniu celów dotyczących zmian,
jakie zamierza się osiągnąć oraz wyznaczeniu dla nich ram czasowych. Pozwala rodzinom lub
osobom zainteresowanym rozwiązaniem swoich problemów na wybór odpowiednich środków
i metod działania prowadzących do realizacji długofalowego planu pomocy. W kolejnych etapach
realizacji

umożliwia

dokonywanie

oceny

osiąganych

celów,

zarówno

krótko

jak

i długoterminowych, poprzez porównanie stanu wyjściowego osoby/rodziny ze stanem aktualnym.
Ocena umożliwia stwierdzenie, czy w sytuacji osoby/rodziny zachodzą zmiany i czy zmierzają one
w wyznaczonym przez strony kontraktu kierunku. Pisemna forma kontraktu daje możliwość
zarówno rodzinom/osobom jak i pracownikowi socjalnemu konfrontowania podejmowanych
ustaleń z dalszą ich realizacją.
W 2013 roku zawarto 164 kontraktów socjalnych w ramach realizowanego projektu
prac społecznie użytecznych.

Decyzje potwierdzające prawo
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. mają prawo, oprócz ubezpieczonych,
inne osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej o ile spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy
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społecznej. W tym przypadku potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi
decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
świadczeniobiorcy. Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedza postępowanie analogiczne jak w
przypadku przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, a więc niezbędne jest przeprowadzenie
rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. W wyniku tego wywiadu
ustala się, czy dana osoba spełnia wymogi ustawowe i czy możliwe jest potwierdzenie prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2013r. wydano 45 decyzji
decyzji
w sprawach o świadczenia opieki zdrowotnej.

Zapewnie nie gorącego posiłku w r amach programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
W 2013 roku MOPS nadal realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
który pozwolił na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywiania w szczególności wśród: dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, niepełnosprawnych. Celem programu było także
zapewnienie tym osobom (zwłaszcza, jeśli są samotne) możliwości dowozu jednego gorącego
posiłku dziennie.
Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznana była
bezpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 684,00 zł, tj. 150%
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
zweryfikowanego Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Pomocą w zakresie dożywiania objęte były dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny
oraz osoby dorosłe, w szczególności chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku.
W ramach programu dożywiane były również dzieci w przedszkolach.
Posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany był w formie :
•

w szkołach - pełen posiłek, posiłek jednodaniowy ,

•

w przedszkolach – śniadanie, pełen obiad lub całodzienne wyżywienie,

•

dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i innych – jeden posiłek gorący.

środowiskowego, tj. na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub przedszkola mógł udzielać pomocy w formie
posiłku dziecku wyrażającemu chęć zjedzenia takiego posiłku. O fakcie udzielenia ww. pomocy
dyrektor szkoły informował MOPS. Pomoc ta nie wymagała ustalenia sytuacji rodziny w drodze
wywiadu środowiskowego oraz wydania w tej kwestii decyzji administracyjnej. Środki pieniężne za
ww. formę wyżywienia przekazywał Ośrodek na podstawie list sporządzonych odpowiednio przez
dyrektora szkoły lub przedszkola. Pomoc w tej formie nie mogła przekroczyć 20% liczby uczniów i
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dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach w danym miesiącu na podstawie wydanych
decyzji administracyjnych.
W 2013 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto
pomocą 3207 osób,
osób które otrzymały pomoc o łącznej kwocie 1 049 573 zł.
Natomiast z pomocy w formie posiłku skorzystało 869 osób. Posiłek zapewniany jest w formie
całodziennego wyżywienia w przedszkolach, pełnego obiadu w szkołach, jednego gorącego posiłku
w szkołach lub zupy z wkładką dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
Ws półpraca z organizacjami, innymi ins tytucjami i podmiotami
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w toku codziennych działań
podejmują współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami:
1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – w zakresie poradnictwa rodzinnego, interwencji
kryzysowych, kierowania osób na Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, itp.
2. Powiatowym Urzędem Pracy – w celu rozwijania aktywnej polityki rynku pracy,
przeciwdziałania i zapobiegania bezrobociu, w kierunku odzyskania zdolności funkcjonowania
w środowisku, osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ponadto systematycznie prowadzona jest współpraca polegająca na wymianie opinii,
informacji, doświadczeń między pracownikami Ośrodka a pracownikami Urzędu celem
wypracowania wspólnych działań na rzecz aktywizowania osób bezrobotnych.
3. Komendą Powiatową Policji – w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza

w przypadkach

interwencji dot. stosowania przemocy w rodzinie, osób chorych psychicznie, bezdomnych,
demoralizacji nieletnich oraz w zakresie zabezpieczenia osób chorych i starszych przed
skutkami zimy, w pracy klientami tzw. „trudnymi” współpraca z policjantami dzielnicowymi,
a także korzystamy z asysty w sytuacjach zagrożenia w czasie wykonywania czynności
służbowych.
4. Sądem Rejonowym – w zakresie wydania zarządzeń odnośnie władzy rodzicielskiej
w środowiskach wskazujących na zaniedbywania dzieci, kierowanie osób na leczenie
uczestnika w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osoby lub środowiska, natomiast
w przypadku rodzin patologicznych objętych nadzorem kuratorskim współpracujemy
z kuratorami sądowymi i społecznymi itp.
5. Prokuraturą Rejonową – składanie wniosków o wszczęcie postępowania w przypadku
zgłoszenia przemocy w rodzinie, podejrzenia o wykorzystywanie seksualne, zaniedbywanie lub
innych spraw naszych

klientów wymagających rozpoznania wychodzącego poza zakres

kompetencji pracownika socjalnego.
6. Zakładem Opieki Zdrowotnej – w sprawie o wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia
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psychiatryczne bez zgody uczestnika oraz kierowania do domów pomocy społecznej bez zgody
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klientów, wypełniania dokumentów dla osób ubiegających się o skierowanie do domów
pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych, itp.
7. Szkołami – współdziałanie pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi w zakresie
udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom, a także z dyrektorami szkół w sprawie dożywiania
uczniów w czasie trwania roku szkolnego.
8. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kierowanie osób uzależnionych
od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe.
9. Poradnią PsychologicznoPsychologiczno-Pedagogiczną – w zakresie pomocy pedagogicznej i psychologicznej
dzieciom z problemami w zachowaniu.
z organizacjami pozarządowymi i instytucjami,
instytucjami tj.
10. Zespołem „Caritas” w Radomsku,
11. Kuchnia Św. Brata Alberta,
12. Bankiem Żywności w Łodzi,
13. Polskim Czerwonym Krzyżem,
14. Związkiem Głuchoniemych i Niewidomych,
15. Związek Emerytów i Rencistów
16. RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ" – Prezes Pani A.
Kapuścińska
17. Fundacja Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego – Prezes Ewa
Kaczmarczyk
18. Stowarzyszenie na rzecz dzieci „ Pomagajmy Razem”
19. Dom Pomocy MONAR –MARKOT Klizin
20. Stowarzyszenie Pomocy „PANACEUM”
21. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności
22. siecią sklepów ZORZA,
23. Urząd Miasta w Radomsku,
24. Urząd Gminy w Radomsku,
25. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku,
27. MDK w Radomsku,
28. Ośrodek Wspierania Rodziny w Radomsku,
29. ZUS, KRUS, PUP, Urząd Skarbowy, USC,
30. Straż Miejska,
31. TBS,
32. Posterunek Energetyczny Radomsko (RE 5) ul. B. Joselewicza 6 97-500, Radomsko

33.

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział. Zakład Gazowniczy Łódź. Rejon

Dystrybucji Gazu Radomsko 97-500 Radomsko, ks. Karola Kościowa 9
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26. Szpital Powiatowy w Radomsku, poradnie specjalistyczne,
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KALENDARIUM 2013r .:
MAJ 2013 – DZIEŃ MATKI
LIPIEC 2013 – WYCIECZKA WAKACYJNA DO KRASIEJOWA I WARSZAWY
SIERPIEŃ 2013 – WYCIECZKA WAKACYJNA DO WROCŁAWIA I KRAKOWA
WRZESIEŃ 2013 – AKCJA ENERGETYCZNY TORNISTER
PAŹDZIERNIK 2013 – DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2013
Program „Rodzina +4, a od września „Rodzina +3” oparty jest na działaniach, mających na celu
promowanie modelu rodziny z dziećmi i wizerunku rodziny wielodzietnej, wspieranie realizacji
funkcji rodziny wielodzietnej, poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji tych rodzin oraz
zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży oraz umożliwienie dostępności do dóbr kultury i
sportu.
Od początku br. do chwili obecnej z karty „Dużej Rodziny” korzysta w ramach programu 47 rodzin,
w tym 3 rodziny zastępcze. Łącznie wydano 257 kart „Dużej Rodziny” dla wszystkich członków ww.
rodzin wielodzietnych i zastępczych.
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2013
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizuje projekt socjalny "Kawiarnia dla
Seniora",
Seniora", którego celem jest integracja osób starszych ze środowiskiem lokalnym i tym samym
przełamanie

stereotypów

na

temat

starości.

Projekt
Projekt

adresowany

jest

do

seniorów

zamieszkujących na terenie miasta Radomska, kobiet w wieku powyżej 60 roku życia oraz
mężczyzn powyżej 65 roku życia, bez względu na wysokość ich dochodów. W lokalnych Obecnie
współpracujemy z restauracjami:
„ARKADIA” Radomsko, ul. Kom. Paryskiej 1 – 157 karnetów
„CASTELLI” Radomsko, Pl. 3-go Maja 10 – 267 karnetów
„EDEN” Radomsko, ul. Krakowska 11 – 25 karnetów

L.p.
1.

Rok

Liczba wydanych karnetów

2013

475

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poprzez prowadzenie projektu socjalnego
„Kawiarenka dla seniora” dąży do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji
starszego pokolenia oraz do aktywizowania seniorów w społeczności lokalnej.
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„ZODIAK” Radomsko, ul. Ks. Kościowa 22. - 26 karnetów
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GRUDZIEŃ
GRUDZIEŃ 2013 - ZABAWA MIKOŁAJKOWA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w dniu 14.12.2012 roku (sobota) zorganizował
Zabawę Mikołajkową dla dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka, która odbyła się w
Zespole Szkolno – Gimnazjalnym Nr 5 w Radomsku przy ul. Rolnej 65. Zabawa rozpoczęła się o
godzinie 09.00 wesołymi pląsami przy muzyce prowadzonymi przez animatora Mirka, który był
zarówno konferansjerem prowadzącym zabawy oraz wymyślającym konkursy.
Podczas trwania całej zabawy dodatkowymi atrakcjami było:
• poczęstunek
• malowanie twarzy,
• kącik rysunkowy - malowanie prac o tematyce mikołajkowej,
• zabawy taneczne
• grupowe gry i zabawy,
• upominek mikołajkowy dla każdego uczestnika zabawy w postaci paczki słodyczy - (200
paczek)
GRUDZIEŃ 2013
Wydano 400 paczek świątecznych- żywnościowych dla dzieci i osób starszych z najuboższych
rodzin

GRUDZIEŃ 2013
Już po raz kolejny, zgodnie ze zwyczajem spotkaliśmy się przy wigilijnym stole. 21-go grudnia na
terenie MDK w Radomsku odbyła się doroczna Wigilia Radomszczan. Była zatem okazja do
podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie świątecznych życzeń. Wieczór uświetniły swoimi
występami dzieci z radomszczańskich przedszkoli, uczestnicy Studia Wokalnego MDK i chóry
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seniorów. Była okazja do skosztowania tradycyjnych potraw oraz wspólnego kolędowania.
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DANE LICZBOWE ZA 2013 R

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - MPiPS – 03
PROGRAM „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

wyszczególnienie

Ogółem:

Dzieci do 7
roku życia

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

Pozostałe osoby dot. art. 7
Ustawy o pomocy
społecznej

rzeczywista
liczba osób
objętych
programem

3 207

449

777

2024

posiłek

872

185

560

127

41

0

0

41

posiłek
z dowozem do
domu

PROGRAM „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc w formie zasiłku celowego i pomoc
rzeczowa:

Wyszczególnienie

Ogółem liczba
osób którym
przyznano
świadczenie

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Koszt świadczeń

2 790

1186

2973

580515

193

103

268

36761

świadczenia
rzeczowe

Zadania zlecone gminom

zasiłki celowe –
wydatki związane
z klęską żywiołową lub
ekologiczną

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń w zł.

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

0

0

0

0

0
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zasiłki celowe
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specjalistyczne
usługi opiekuńcze

Wynagrodzenie dla
opiekuna

6

2839

74349

6

7

7

88

20914

x

x

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń w
zł.

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

zasiłki stałe ogółem

408

3 914

1 724193

404

545

zasiłki
okresowe ogółem

1122

6769

1 913738

1119

2705

schronienie

41

7745

138376

38

44

usługi
opiekuńcze

139

55286

1 141180

137

161

25

32

25212

25

63

Sprawianie
pogrzebu

12

12

19750

12

14

Zasiłki
specjalne
celowe

236

393

108458

227

558

Odpłatność za
DPS

51

512

1 008 982

51

51

3215

x

1 341 110

1525

Zasiłki celowe na
pokrycie wydatków
powstałych w
wyniku zdarzenia
losowego

Zasiłki celowe

3505
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zadania

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń w
zł.

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Świadczenia
przyznane
w ramach
zadań
zleconych
i własnych

4178

x

x

1926

4185

zadania
zlecone

6

x

x

6

6

zadania
własne

4172

x

x

1 923

4178
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Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
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Ś WIADCZENIA RODZINNE
Świadczenia rodzinne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
lis topada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych (teksy jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 1456).
I. Rodzaje świadczeń rodzinnych
Świadczeniami rodzinnymi są:
−

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

−

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

−

świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny
zasiłek opiekuńczy (od 1 lipca 2013).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty: 539 zł.
zł W przypadku, gdy członkiem rodziny
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługiwał, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty:
623 zł.
Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje
matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 1922 zł..
Od 1 lipca 2013 w skład świadczeń opiekuńczych wchodzi specjalny zasiłek opiekuńczy.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
leczenia, rehabilitacji i edukacji i przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
623,00 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód.
II. Opis działalności
działalności działu.
Pracownicy Zespołu Świadczeń Rodzinnych zajmują się prowadzeniem spraw związanych
z przyznawaniem świadczeń rodzinnych. Obsługa interesantów sprowadza się do:
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egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
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- przyjmowania wniosków i kompletowania dokumentów o wypłatę świadczeń rodzinnych;
- ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń poprzez analizę złożonych dokumentów

i

wyliczanie
dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń rodzinnych;
- założenia teczki świadczeniobiorcy, jej opisanie oraz wpięcie wszystkich przyjętych dokumentów;
- wprowadzania danych do bazy danych programu obsługującego świadczenia rodzinne;
- opracowania i wydruku decyzji przyznających, odmownych, zmieniających, uchylających oraz
stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne;
- sporządzania list wypłat świadczeń rodzinnych;
- przyjmowania i załatwiania odwołań od wydanych decyzji;
- prowadzenia spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie
świadczeń rodzinnych;
- sporządzania sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych.
III. Udzielone świadczenia rodzinne w roku 2013 r.
1. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego.
W roku 2013 przyjęto:
- 2484 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami;
- 483 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
- 193 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
-

53 wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

- 295 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Łącznie w 2013 r. wypłacono:
- 35 828 zasiłków rodzinnych na kwotę 3 573 427,00 zł;
- 12 818 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 1 859 062,00 zł;
zł
- 14 457 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 2 211 921,00 zł;
zł
- 2 371 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 317 199,00 zł;
zł
840 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 84 000,00 zł

- 1 299 pomoc finansowa, w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 259 800,00 zł
-

51 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 26 520,00 zł
302 świadczeń – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę

302 000,00 zł;
Odprowadzono 2 650 składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 385 405,00 zł;
zł oraz
1 035 składek na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 57 218,00 zł.
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Ponadto wydano 106 decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
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oraz 14 decyzji dotyczących rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych.
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ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Od 01 października 2008 r. Ośrodek realizuje na podstawie ustawy z dnia 7 września
2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.
1228 z późn. zm.) świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pracownicy Zespołu Świadczeń
Alimentacyjnych zajmują się prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem świadczeń
alimentacyjnych. Obsługa interesantów sprowadza się do:
- przyjmowania wniosków i kompletowania dokumentów o wypłatę świadczeń alimentacyjnych;
- ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń poprzez analizę złożonych dokumentów i
wyliczanie dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń;
- założenia teczki świadczeniobiorcy, jej opisanie oraz wpięcie wszystkich przyjętych dokumentów;
- wprowadzania danych do bazy danych programu obsługującego świadczenia alimentacyjne;
- opracowania i wydruku decyzji przyznających, odmownych, zmieniających, uchylających oraz
stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia;
- sporządzania list wypłat świadczeń alimentacyjnych;
- przyjmowania i załatwiania odwołań od wydanych decyzji;
- sporządzania sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych.
Ponadto pracownicy zgodnie z ustawą podejmują działania wobec dłużników
alimentacyjnych tj. przeprowadzają wywiady z dłużnikiem alimentacyjnym i odbierają
oświadczenia majątkowe, sporządzają decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Współpracują z Komornikami Sądowymi,
Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą Rejonową, Starostwem Powiatowym, Powiatowym
Urzędem Pracy.
Łącznie w 2013 roku:
•

przyjęto 609 wniosków o ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

•

wypłacono łącznie 7 410 świadczeń na kwotę 2 998 745,00 zł.
zł

•

ponadto wydano 13 decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z

Wystąpiono z :
•

106

wnioskami do Starosty Powiatowego w Radomsku o zatrzymanie prawa jazdy

dłużnika alimentacyjnego;
•

106 wnioskami do Prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego o przestępstwo
określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88,
poz. 553, z póź. zm.);

•

161 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcia działań zmierzających do
aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
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•

Wydano 116 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych.
Przekazano 43 dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej o ich
zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz wierzycieli.
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DODATKI MIESZKANIOWE
W roku 2013 do tutejszego Ośrodka wpłynęło 1303 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego. Decyzję przyznającą uzyskały 1263 osoby. Dodatki mieszkaniowe
przyznawane są na okres sześciu miesięcy począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu złożenia wniosku. W sytuacji, kiedy osoba składająca wniosek posiada tytuł
prawny do zajmowanego lokalu np. umowę najmu na okres krótszy niż sześć miesięcy
dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres krótszy tj. do końca miesiąca
określonego na umowie najmu. Ilość złożonych wniosków i ilość otrzymanych decyzji
pozytywnych w poszczególnych miesiącach 2013r. obrazuje tabela nr 1.

Ilość złożonych wniosków

Liczba osób, które
otrzymały decyzje
pozytywną

styczeń

151

143

luty

112

108

marzec

113

111

kwiecień

137

131

maj

81

79

czerwiec

97

95

lipiec

134

129

sierpień

105

101

wrzesień

131

128

październik

134

127

listopad

101

98

grudzień

98

94

1394

1344

Rok 2013 (miesiące)

RAZEM

Coraz więcej osób interesuje się możliwością uzyskania dodatku mieszkaniowego,
wyrażając zainteresowanie warunkami jakie należy spełnić, aby dodatek uzyskać. Często
próbujemy na podstawie przekazanych nam przez osoby zainteresowane, danych
obliczyć czy dodatek mieszkaniowy danej rodzinie będzie przysługiwał. Cześć osób
zainteresowanych w momencie kiedy uzyska informację, że przekroczona jest
powierzchnia normatywna mieszkania więcej niż o 30%, bądź za niskie są wydatki
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mieszkaniowe, które przyjmujemy do obliczeń w stosunku do dochodu uzyskiwanego
decyduje się na nieskładanie wniosku.
Decyzji odmownych na przestrzeni roku 2013 było 50.
Wysokości wypłacanych dodatków w poszczególnych miesiącach roku 2013 obrazuje
tabela nr 2.
Tabela 2

Rok 2013 (miesiące)

Wypłacona kwota
dodatków
mieszkaniowych

Kwota narastająco od
początku roku

styczeń

83685,69

83685,69

luty

87863,81

171549,50

marzec

88013,14

259562,64

kwiecień

91864,31

351426,95

maj

91989,02

443415,97

czerwiec

92976,72

536392,69

lipiec

93334,66

629727,35

sierpień

90078,30

719805,65

wrzesień

90861,61

810667,26

październik

92073,70

902740,96

listopad

94175,10

996916,06

grudzień

95464,54

1092380,60

W roku 2013 zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy o dodatku mieszkaniowym po
uzyskaniu od administratorów i zarządców lokali mieszkalnych informacji o
nieopłacaniu na bieżąco należności za zajmowany lokal wstrzymuje się w drodze
zaległych należności i dostarczeniu

stosownego zaświadczenia wznawiana

zostaje wypłata dodatku mieszkaniowego. Obserwuje się, że coraz większa ilość
osób po wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu nieopłacania na
bieżąco należności za zajmowany lokal nie reguluje zaległości i decyzja wygasa po
trzech miesiącach od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę. W związku z
pogarszającą się sytuacją na rynku pracy, utratą zatrudnienia przez wiele osób, a
co za tym idzie spadkiem dochodów i coraz częstszą niemożnością opłacenia
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należności za

zajmowane lokale mieszkalne obserwuje się wzmożone

zainteresowanie możliwością uzyskania dodatku mieszkaniowego. Dowodem
wzrostu zainteresowania jest liczba osób, które złożyły wnioski o dodatek
mieszkaniowy w miesiącach

styczeń, kwiecień, lipiec, wrzesień, październik

2013r.
Tabela poniższa obrazuje ilość i powody wydanych decyzji wstrzymujących i
wznawiających wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego w poszczególnych

Miesiące
2013r

Ilość wyd. decyzji
wstrzymujących
wypłatę dod.
mieszk. z powodu
zalegania z
opłatami

Ilość wyd. decyzji
wstrzymujących
wypłatę dod. mieszk.
z powodu zmiany m.
zamieszkania

Ilość wydanych
decyzji
wznawiających
wypłatę dod.
mieszkaniowego

Styczeń

2

3

5

Luty

9

1

3

Marzec

8

1

3

Kwiecień

9

0

11

Maj

13

1

7

Czerwiec

0

0

5

Lipiec

5

1

1

Sierpień

8

2

1

Wrzesień

7

1

3

Październik

5

1

3

Listopad

4

0

3

Grudzień

3

0

1
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S TYPENDIA SZKOLNE
W okresie od stycznia do końca czerwca 2013 roku czyli w drugiej połowie roku szkolnego
2012/2013 przyznano i wypłacono stypendia szkolne 739 uczniom. Stypendium szkolne w
okresie styczeń- czerwiec 2013 wynosiło 110zł miesięcznie dla uczniów pochodzących z
rodzin legitymujących się dochodem na osobę w rodzinie powyżej 50% kryterium
dochodowego (456zł) i 180zł miesięcznie dla uczniów, których dochód na osobę w rodzinie
był poniżej 50% tego kryterium. W w/w okresie wypłacono stypendium szkolne na łączną
kwotę 519180.00zł. Dziesięciu uczniów skorzystało z zasiłku szkolnego na kwotę łączną
4605.00zł.
W okresie od września do grudnia 2013 roku stypendium szkolne zostało wypłacone 769
uczniom. W analogicznym okresie roku ubiegłego uczniów korzystających ze stypendium
szkolnego było o 35 mniej. Spośród uprawnionych do korzystania ze stypendium szkolnego,
uczniowie pochodzący z rodzin legitymujących się niższym dochodem na osobę w rodzinie
uzyskali stypendium szkolne w wysokości 160 zł/miesiąc. Pozostali otrzymali stypendium po
110zł miesięcznie. W tym okresie wypłacono stypendium na łączną kwotę 349770.00zł.
Dziewiętnastu uczniów otrzymało zasiłek szkolny na łączną kwotę 9805.00zł.
W całym roku 2013 wypłacono stypendium szkolne 1508 uczniom, czyli o 172 więcej niż w
roku 2012 na łączną kwotę
868950.00zł
Kwota ta była wyższa od kwoty stypendium szkolnego w roku 2012 o blisko 160000.00zł
Zasiłek szkolny przyznawany uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu
zdarzenia losowego otrzymało 29 dzieci na łączną kwotę 14410.00zł czyli o 8140.00zł więcej niż
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SPRAWOZDANIE
w zakresie realiz
realizacji
acji projektu systemowego „Możemy
„Możem y więcej”
POKL 7.1.1 w roku 2013
201 3 .
Grupę docelową Projektu w roku 2013 stanowiło łącznie 159 osób. Projekt systemowy „Możemy
więcej” był realizowany przy pomocy dwóch narzędzi tj.:
1. Kontraktu socjalnego;
2. Programu aktywności lokalnej;
KONTRAKT SOCJALNY
W ramach narzędzia wsparciem zostało objętych łącznie 86 uczestników. Na podstawie kontraktu
socjalnego realizowały one tzw.: ”indywidualne ścieżki reintegracji zawodowej”. Kontrakt socjalny
zawierał realizację instrumentów aktywnej integracji w tym: szkolenia i kursy zawodowe, warsztaty
z doradcą zawodowym, aktywizację społeczną tj. trening umiejętności społecznych oraz wsparcie
ze strony psychologa. Realizację Projektu na podstawie kontraktu socjalnego ukończyło 62
uczestników.
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Celem realizacji PAL-u było podjęcie działań na rzecz aktywizacji społecznej oraz rozwiązywania
problemów społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej był realizowany na wybranym
obszarze tj. ulic: Kolejowej, Zgody oraz Św. Rozalii w ramach „Trzech podwórek” jak również
nowego obszaru objętego wsparciem „Otwieramy bramy” ulic Reymonta oraz Warszyca na terenie
miasta Radomsko. W ramach narzędzia wsparciem zostało objętych łącznie 75 uczestników.
Udział w PAL ukończyło łącznie 67 osób. W roku 2014 przewiduje się 15 osób, które będą
kontynuować realizacją instrumentów aktywnej integracji z obszaru PAL „Otwieramy bramy”. W
ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej prowadzono również Klub Wolontariusza.
Wolontariusza Była to
inicjatywa, która miała na celu zebranie wokół wybranego obszaru wolontariuszy, szerzenie idei
własnych pomysłów. W ramach Klubu odbywały się spotkania wolontariuszy z uczestnikami
Projektu. Zrealizowano również szereg spotkań, warsztatów oraz wsparcia z zakresu poradnictwa
specjalistycznego – przewidzianych harmonogramem działań projektowych na rok 2013. W roku
2013 w ramach

działalności Klubu Wolontariusza zawarto 15 umów o współpracy

woluntarystycznej. Świadczenia zostały wykonywane zarówno na rzecz samego Klubu
Wolontariusza jak również środowisku lokalnej społeczności. Ze wsparcia w ramach Klubu
Wolontariusza skorzystało średnio 102 osoby.
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Usługi/szkolenia zastosowane w projekcie systemowym „Możemy więcej” w roku 2013.
Szkolenia/kursy z zakresu:
1.Wózka jezdniowego
2.Magazyniera
3.Bukieciarza
4.Kasjera handlowego
5.Sekretarki
6.Kucharza
7.Prawa jazdy kat. C+ kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej
8.Prawa jazdy kat. C + E +szkolenia okresowego
9.Opiekuna domowego
10. Poradnictwa specjalistycznego (prawnik, pielęgniarka)
11.Voucherów na bezpłatny zakup usług społecznych (kosmetyczka, fryzjer)
12.Treningu umiejętności społecznych
13. Warsztatów psychologiczne grupowe i indywidualne
14. Warsztatów z doradcą zawodowym
15.Spotkań z psychologiem – rekrutacja
16.Spotkań z doradcą zawodowym- rekrutacja.
W ramach realizacji kontraktów socjalnych w roku 2013 realizowano instrument staży dla
uczestników Projektu w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej. Ze wsparcie skorzystało
łącznie 6 uczestników, którzy realizowali staże na terenie miasta Radomsko w wybranych
instytucjach oraz firmach prywatnych.
Projekt przewidywał również wsparcie o charakterze środowiskowym tj. organizację szeregu
imprez/warsztatów. W tym:
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ:
LOKALNEJ
1. 5-dniowy wyjazd edukacyjnoedukacyjno-szkoleniowy dla uczestników PAL „Otwieramy bramy” –
moduł „Bezrobotni”. Celem wyjazdu było połączenie poradnictwa psychologicznego z
wypoczynkiem. W imprezie udział wzięli uczestnicy współpracujący na czas realizacji
zapewniono: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, usługę transportową oraz
specjalistyczne wsparcie w formie psychologa. Miejsce realizacji: OSiR „Wawrzkowizna” w
okresie od 26-30.08.2013r.
2. 3-dniowy wyjazd integracyjny „Pierwsza pomoc”.
pomoc” Wyjazd był miał za zadanie zintegrować
społeczność lokalną z obszaru „Trzech podwórek”. W imprezie udział wzięli uczestnicy
wraz z otoczeniem. Ze wsparcie skorzystało łącznie 20 osób. Podczas wyjazdu uczestnicy
mogli zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. W ramach realizacji
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zapewniono- nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu połączone ze
zwiedzaniem. Miejsce realizacji - Chęciny w okresie 16-18.08.2013r.
3. 3-dniowy wyjazd rekreacyjnorekreacyjno-edukacyjny „Kacze Bagno” – moduł „Młodzież”. Celem
wyjazdy było połączenie aktywnego wypoczynku z udziałem młodzieży w warsztatach
szczudlarskich, pieczeniem chleba, tańca z ogniem oraz warsztatach bębniarskich. Ze
wsparcia skorzystało łącznie 7 uczestników. W ramach imprezy zapewniono- nocleg,
wyżywienie, ubezpieczenie NNW, trenera. Miejsce realizacji –Ośrodek „Kacze Bagno” –
Miejsce Pozytywnych Inicjatyw, Kurzętnik w okresie od 09.07-11.07.2013r.
4. 3-dniowy wyjazd edukacyjno
edukacyjnojno-szkoleniowy dla uczestników PAL „Otwieramy bramy” –
moduł „Rodzina”. Celem wyjazdu było połączenie specjalistycznego poradnictwa
psychologicznego dla uczestniczek Projektu (matek) w formie rodzinnych warsztatów.
Uczestnikami wyjazdu było 14 kobiet wraz z osobami z ich otoczenia. W warsztatach
rodzinnych wzięli udział rodzice wraz z dziećmi oraz asystent rodziny.
5. Piknik letni - organizacja pikniku integracyjnego dla uczestników Projektu i ich rodzin
(wrzesień 2013). Z tej formy wsparcia skorzystało 37 uczestników PAL wraz z rodzinami.
Główną atrakcję pikniku był mecz piłkarski rozegramy miedzy społecznościami obszaru
„Otwieramy bramy” oraz „Trzy podwórka”. W ramach realizacji pikniku zatrudniono
animatora dla dzieci, zakupiono drobne upominki i nagrody (słodycze, zabawki, gry
planszowe) jak również sfinansowano usługę cateringową.
6. Organizacja spotkania

wigilijnego

( grudzień 2013r.). W spotkaniu

wzięli udział

uczestnicy Projektu i ich rodziny, władze Miasta Radomska, dyrekcja Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w R-sku oraz pracownicy bezpośrednio zaangażowanymi w realizacje
Projektu. W ramach PAL natomiast ze wsparcia skorzystało 66 uczestników. Dodatkowo,
wszystkim uczestnikom rozdano

paczki

świąteczne

zawierające

art. spożywcze

(słodycze, kawa, herbata itd.)
KONTRAKTY SOCJALNE:
SOCJALNE
1. Piknik letni - organizacja pikniku integracyjnego dla uczestników Projektu i ich rodzin (lipiec
ramach realizacji pikniku zatrudniono animatora dla dzieci, zakupiono drobne upominki i
nagrody (słodycze, zabawki, gry planszowe) jak również sfinansowano usługę cateringową.
2. Wyjazd integracyjny do teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie na przedstawienie
„Mayday” (październik 2013). Z tej formy wsparcia skorzystało 34 uczestników Projektu.
BO.W ramach realizacji wyjazdu zapewniono usługę cateringową.
3. Organizacja spotkania

wigilijnego ( grudzień 2013r.). W spotkaniach wzięli udział

uczestnicy Projektu i ich rodziny, władze Miasta Radomska, dyrekcja Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radomsku oraz pracownicy bezpośrednio zaangażowanymi w realizacje
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Projektu. W ramach realizacji kontraktów socjalnych ze wsparcia skorzystało 64 uczestników.
Dodatkowo, wszystkim uczestnikom rozdano paczki świąteczne zawierające art. spożywcze
(słodycze, kawa, herbata itd.)
W ramach wsparcia towarzyszącego zorganizowano:
1.Ośmiodniowy
Ośmiodniowy wyjazd kolonijny do Zakopanego

dla dzieci uczestników Projektu w okresie od

22.08.2013r. do dnia 28.07.2013r. Z tej formy wsparcia skorzystało 29 dzieci uczestników
Projektu.
2. 1-dniowa wycieczka do Uniejowa –kompleks basenowobasenowo-termalny „ Termy Uniejów” dla dzieci
uczestników Projektu w dniu 24.11.2013r. z imprezy skorzystało łącznie 25 dzieci. W ramach
organizacja sfinansowano zakup biletów wstępu, ciepły posiłek, transport oraz ubezpieczenie
NNW.
3. 1-dniowa
dniowa wycieczka do teatru „Pinokio” w Łodzi dla dzieci uczestników Projektu w dniu
15.12.2013r.W imprezie udział wzięło 31 dzieci. W ramach organizacji sfinansowano zakup
biletów, usługę transportową, ubezpieczenie NNW oraz zakup kanapek w restauracji McDonald.
PODSUMOWANIE:
Efektem realizacji Projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jest
podniesienie umiejętności

społecznych uczestników, zwiększenie/podniesienie kwalifikacji

zawodowych i edukacyjnych jak również zwiększenie integracji społecznej uczestników w ramach
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Zestawienie finansowe projektu „Możemy więcej” PO KL 7.1.1 na rok 2013

L.p.

Kategoria

1.

AKTYWNA INTEGRACJA

2.

Środki przyznane na
rok 2013

Środki wykorzystane w roku
2013

348 693,91 zł

286.300,99 zł

PRACA SOCJALNA

81 883,84 zł

77.801,93 zł

3.

ZASIŁKI I POMOC W
NATURZE (wkład własny)

90 675,68 zł

81.108,44 zł

4.

DZIAŁANIA O
CHARAKTERZE
ŚRODOWISKOWYM

143 001,00 zł

138.631,43 zł

-------------

---------------

153 781,49 zł

143.596,23 zł

45 542,00 zł

45.022,31 zł

5.

PRACE SPOŁECZNIESPOŁECZNIEUŻYTECZNE

6.

ZARZADZANIE
PROJEKTEM

7.

KOSZTY POŚREDNIE

8.

KOSZTY OGÓŁEM

863 577,92 zł

9.

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

818 035,92 zł

775.830,06 zł

10.

SRODKI OTRZYMANE Z
DOTACJI

772 902,24 zł

691 352,89 zł

11.

ŚRODKI ZWRÓCONE Z
DOTACJI

81.549,35zł
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Wskaźnik realizacji projektu „Możemy więcej” w stosunku do założonej kwoty budżetu
na rok 2013 wynosi 89,84%.

29

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU INNOWACYJNEJ
PRACY ŚRODOWISKOWEJ ZA ROK 2013
201 3

Zespół wspierania rodziny
Asystenci rodziny indywidualnie współpracują z rodzinami z problemami opiekuńczowychowawczymi, dysfunkcjami w sferze opieki nad dziećmi oraz z rodzicami biologicznymi dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej. Indywidualna pomoc i praca asystenta rodziny służy przede
wszystkim rozwiązaniu konkretnych problemów rodziny, wzbudzeniu wiary w możliwości
przezwyciężania trudności oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych
za niemożliwe. Dotyczy to również prawidłowego realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
przez rodziców czy opiekunów.
rodziny. Z wszystkimi rodzinami
W 2013 r. asystenci rodzin obejmowali wsparciem 81 rodziny
współpracującymi z asystentami rodzin zostały sporządzone plany pracy z rodziną.
Kontakty asystenta rodziny miały miejsce w domach rodzin lub w ich tymczasowym miejscu
pobytu (np. szpitalu, w miejscu zamieszkania innych członków rodzin). Wytypowane rodziny
wymagały długofalowej, intensywnej pomocy.
W rodzinach, które zostały objęte pomocą asystenta po raz pierwszy początkowe spotkania
poświęcone zostają nawiązaniu kontaktu i diagnozie problemów życiowych rodziny. Kolejnym
etapem jest wspólne tworzenie indywidualnego planu pracy z rodziną (w porozumieniu z
pracownikiem socjalnym wnioskującym o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny). Pomoc ta
dotyczy przede wszystkim obszarów problemowych z zakresu: problemów socjalnych oraz
problemów psychologicznych, ale przede wszystkim problemów w prawidłowym wypełnianiu
funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Po rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych
asystenci w kontaktach indywidualnych motywują i przygotowują klientów do większej aktywności
społecznej, do uzupełniania swoich kwalifikacji oraz podejmowania pracy zarobkowej.
Z rodzinami, z którymi asystenci współpracują już długoterminowo była prowadzona praca w
monitorowali sytuację rodzin w kwestii prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo –
wychowawczych.
Wszystkie rodziny obcięte dotychczas pomocą asystenta rodziny zostały zakwalifikowane do tej
pomocy na wniosek pracowników socjalnych.
W 2013r. sześciu asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Radomsku współpracowało z 81 rodzinami.
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Asystenci rodzin w ramach swoich obowiązków:
•

opracowywali i realizowali plany pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny oraz w
konsultacji z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka (dokonywali również modyfikacji planów);

•

opracowywali we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku plan pracy z rodziną, który jest
skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej – 4 rodziny;
rodziny

•

udzielali pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego – w 53 rodzinach.
rodzinach
Asystenci rodziny prowadzili również treningi umiejętności z rodzinami:
o

prowadzili treningi kulinarne – 13 rodzin

o

prowadzili treningi dbania o higienę osobistą i czystość otoczenia -15
15 rodzin.

Asystenci rodzin zapoznawali rodziny z zasadami prawidłowego dbania o higienę osobistą
osób dorosłych oraz dzieci (szczególnie noworodków). Wskazywały na zdrowotne, społeczne i
psychologiczne koszty ponoszone w wyniku niewłaściwego dbania o higienę i czystość.
Asystenci rodzin motywowali również klientów do utrzymywania kontaktu z placówkami
zdrowia, gdy w rodzinach występowały problemy zdrowotne. Kilka rodzin objęto pomocą w
formie wizyt specjalistycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku.
Asystenci często towarzyszyli klientom i ich dzieciom podczas badań psychologiczno
psychologiczno-pedagogicznych, badań profilaktycznych (tzw. bilanse) i kontrolnych
kontrolnych oraz szczepieniach na w
radomszczańskich placówkach zdrowia. (np. badanie słuchu, badania specjalistyczne: EEG,
okulistyczne, psychiatra dziecięcy).
W 2014r. asystenci rodzin odbyli ponadto 14 wyjazdów poza Radomsko towarzysząc
klientom podczas wizyt
wizyt lekarskich – specjalistycznych (m.in. Częstochowa, Piotrków
Trybunalski, Łódź). Najczęściej wyjazdy dotyczyły kontroli stanu zdrowia dzieci, jeden wyjazd
dotyczył towarzyszenia klientce podczas jej zgłoszenia się na leczenie odwykowe.
Rodzice kontrolują stan zdrowia dzieci, biorą udział w badaniach profilaktycznych
i kontrolnych. Rodziny starają się utrzymywać czystość w mieszkaniu, nastąpiła poprawa
higieny osobistej w 5 rodzinach.
prowadzili treningi zarządzania budżetem domowym – 26 rodzin
Wspólna praca klientów i asystenta rodziny dotyczyła np. ustalenia planu regulowania
zobowiązań finansowych z wierzycielami przy jednoczesnym prawidłowym, zaspakajającym
potrzeby członków rodziny i dostosowanym do możliwości finansowych rodziny prowadzeniu
gospodarstwa domowego. Wsparciem objęto rodziny, które w wyniku zaniedbań i braku
umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego zagrożone były eksmisją
a problemem

współwystępującym

było

również

nie

realizowanie

przez

rodziców

podstawowych potrzeb ich dzieci m.in. związanych z zakupem żywności, ubraniem a także
zakupem art. szkolnych, podręczników i inne. W związku z powyższym 26 rodzin uczyło się
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umiejętności gospodarowania budżetem domowym, w tym celu rodziny prowadziły zeszyty z
bieżącymi
bieżącymi wydatkami lub/i robiły zakupy z udziałem asystenta rodziny. Dzięki odpowiedniemu
gospodarowaniu środkami finansowymi kilka rodzin przeprowadziło drobne remonty w
mieszkaniach. Dla kilkunastu rodzin asystenci rodzin pozyskali nieodpłatnie sprzęty
gospodarstwa domowego, meble, ubrania - bezpośrednio u darczyńców.
•

udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych - 44 rodziny.
Praca asystentów rodzin koncentrowała się także na pomocy w rozwiązywaniu problemów
mieszkaniowych (np. pomoc w ubieganiu się o przydział mieszkania socjalnego,
komunalnego lub zamiana mieszkania na większe – z uwagi na przeludnienie, brak
pomieszczeń sanitarnych, brak bieżącej wody, zły stan techniczny mieszkania; pomoc w
ubieganiu się o dokonanie napraw w mieszkaniach, wymiany okien itp.). Ponadto świadczyli
pomoc w uzyskaniu przez rodzinę adekwatnego do sytuacji wsparcia materialnego
(finansowego, rzeczowego) oraz usługowego.

•

informowali o dostępnych możliwościach wsparcia oferowanego dla rodzin z dziećmi na
terenie Miasta Radomsko (i nie tylko) przez np.:
stowarzyszenia,
fundacje,
poradnie,
przychodnie,
kluby,
programy miejskie (np. Program „RODZINA + 3",, który skierowany jest do rodzin
wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, zamieszkałych na
terenie Miasta Radomsko i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3
miesięcy. Celami programu są: promowanie pozytywnego wizerunku rodziny
wielodzietnej,

poprawę

warunków

życia

i wzmocnienie

kondycji

rodzin

wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych dzieci, młodzieży z rodzin
wielodzietnych, zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu. Rodziny
wielodzietne korzystają z ulg i zwolnień zaoferowanych przez partnerów
miejskie instytucje tj. Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, świetlice środowiskowe,
ogólnopolskie fundacje,
ogólnopolskie telefony zaufania itp.,
•

udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych – 48 rodzin;
rodzin

•

konfrontowali i mediowali (np. inicjowali, aranżowali spotkania, w którym możliwe stało się
wyjaśnienie sprzeczności zaistniałych pomiędzy klientem a np. jego krewnymi, sąsiadami oraz
pośredniczyli w sporze, prowadzili rozmowy mające doprowadzić do zażegnania albo
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złagodzenia konfliktu pomiędzy ww. stronami;
•

udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

- 64

rodziny (m.in. trening komunikacji wewnątrzrodzinnej, trening wzorców rodzicielskich, trening
autorytetów, trening właściwych metod wychowawczych np. system nagród i kar, trening
rozpoznawania potrzeb dzieci np. spędzanie czasu wolnego z dzieckiem, działania w ramach
rozwoju emocjonalnego i intelektualnego itp.),
•

wspierali aktywność społeczną rodzin – 16 rodzin,
rodzin
motywowali członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – 36 rodzin (np.
motywowali do utrzymywania kontaktu z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w
Radomsku, aplikowania o zakwalifikowanie do programów, projektów oferowanych przez ww.
urząd, udział w pracach społecznie – użytecznych, udział w treningach zawodowych
orgaznizowanych przez Klub Aktywizacji Zawodowej funkcjonujący przy tut. Ośrodku, udział w
projektach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych corocznie przez tut. Ośrodek).
Asystenci oferowali pomoc w zakresie pisania podań o pracę, CV, wspólnie z klientami
poszukiwali ofert pracy wskazując tym samym na możliwe źródła służące poszukiwaniu
zatrudnienia. Kilku klientów uczestniczyło w kursach zawodowych organizowanych przez PUP
w Radomsku oraz 10 osób w kursach zawodowych w ramach projektu „Możemy więcej”
realizowanego przez tut. Ośrodek. Kursy w ramach projektu dostosowane były do
predyspozycji osobowościowych klientów

- operator wózka widłowego, kucharz małej

gastronomii, kasjer handlowy, magazynier, bukieciarz. Każde szkolenie zakończone było
egzaminem

sprawdzającym

nabyte

umiejętności zdobyte podczas

uczestnictwa

w

szkoleniach. Ukończenie szkolenia daje klientom możliwość zdobycia umiejętności
zawodowych, a także szansą na znalezienie stałej pracy.
Ponadto ze wsparcia oferowanego w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej pod
nazwą „Trzech Podwórek” oraz „Otwieramy bramy” skorzystało 10 rodzin. W ramach
Programu Aktywności Lokalnej klienci brali udział w indywidualnych i grupowych spotkaniach
z psychologiem, konsultacjach z radcą prawnym oraz w różnych działaniach środowiskowych.
Na każdego uczestnika czekał voucher na skorzystanie z usługi fryzjera oraz kosmetyczki.
Klubu Aktywizacji Zawodowej tut. Ośrodka,
•

udzielali pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i podtrzymywaniu pracy zarobkowej – 48
rodzin,
rodzin

•

motywowali do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
psychospołecznych – 31 rodzin.
rodzin
Pracowali również indywidulanie z poszczególnymi rodzinami. W rodzinach korzystających
ze wsparcia asystentów rodzin często występowały zaburzenia w komunikacji w rodzinie
spowodowane nie rzadko niepowodzeniami życiowymi poszczególnych jej członków. Pojawiały
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się błędy wychowawcze. W związku z tym asystenci rodzin podejmowali prace na rzecz
poprawy relacji wewnątrzrodzinnych, wskazywali prawidłowe wzorce wychowawcze wobec
dzieci, prowadzili poradnictwo w zakresie metod wychowawczych (50 rodzinach);
udzielali wsparcia dzieciom, szczególnie poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych - 27
rodzin np. poprzez udział dzieci w zajęciach oferowanych przez instytucje, organizacje lokalne
(wskazywali jednocześnie rodzicom na możliwość korzystania z zasobów lokalnych).
Niepokojącym zjawiskiem, które często występuje w tych rodzinach to trudności szkolne
dzieci. Asystenci rodzin motywują rodziców do regularnych kontaktów ze szkołami dzieci,
wskazują na potrzebę uczestniczenia w życiu szkolnym dzieci oraz świadczenia im pomocy
w wypełnianiu obowiązków szkolnych. W stosunku do dzieci dążono do tego, aby nadal
uczestniczyły w zającach pozalekcyjnych, wyrównawczych, które umożliwiłyby nadrobienie
zaległości edukacyjnych (przedstawiano rodzicom ofertę zajęć edukacyjnych dla ich dzieci np.
zajęcia wyrównawcze w poszczególnych szkołach, zajęcia oferowane przez Pogotowie
Lekcyjne, wsparcie ze strony wolontariuszy). Asystenci rodzin regularnie pomagali dzieciom w
odrabianiu zadań domowych, kontrolowali również wypełnianie obowiązku szkolnego przez
dzieci.
Dzieci z rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny:
•

uczestniczyły w zajęciach oferowanych przez „Pogotowie Lekcyjne” - program
stworzony w tut. Ośrodku z myślą o dzieciach, które nie są w stanie, przy
wykorzystaniu własnych środków i możliwości osiągnąć zadowalające wyniki w
nauce.

Wspólne odrabianie

prac

domowych,

wspomaganie

w procesie

samodzielnego uczenia się, kształtowanie umiejętności wytrwałej i systematycznej
pracy, motywowanie i rozbudzanie ciekawości, zainteresowań stwarza dzieciom
nowe możliwości radzenia sobie z trudnościami szkolnymi (program realizowany na
terenie świetlic),
•

korzystały z pomocy wolontariuszy w ww. zakresie, którzy świadczą pomoc dzieciom
również w miejscu zamieszkania rodziny (program realizowany w miejscu
zamieszkania dziecka),

•

uczestniczyły w projektach socjalnych realizowanych przez tut. Ośrodek, oferujących
wsparcie psychoedukacyjne oraz udział w zajęciach warsztatach np. „Warsztaty
teatralne” – projekt dotyczy organizacji cyklu zajęć warsztatowych o tematyce
teatralnej. Działania w ramach projektu koncentrują się wokół umożliwienia dzieciom
z rodzin objętych pomocą tut. Ośrodka spotkań we wspólnym gronie a poprzez
wspólną zabawę rozwijania umiejętności scenicznych, nabywania wiedzy z zakresu
sztuki, literatury, teatru, filmu,

•

uczestniczyły w zajęciach wyrównawczych przy placówkach szkolnych, zajęciach
świetlic szkolnych i inne,
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•

korzystały z poradnictwa oferowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Radomsku, Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla rodzin z dziećmi (pomoc
psychologa, pedagoga, prawnika w ramach projektu „Razem możemy więcej koalicja na rzecz mieszkańców miasta Radomska”).

•

podejmowali działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i
rodzin – 17 rodzin,
rodzin

•

prowadzili indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci – 54 rodzin,
rodzin

•

prowadzili dokumentację dotyczącą pracy z rodziną – 74 rodziny,
rodziny

•

dokonywali okresową ocenę sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku – 81 rodzin,

•

monitorowali funkcjonowanie rodziny po zakończeniu pracy z rodziną – 7 rodzin,

•

sporządzali, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach – 9 rodzin,

•

współpracowali

z

jednostkami administracji rządowej

i samorządowej,

właściwymi

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny – 81 rodzin:
rodzin
• asystenci rodzin stale pozostają w kontakcie z pracownikami socjalnymi, kuratorami
sądowymi,
• asystenci rodzin stale pozostają w kontakcie z funkcjonariuszami policji, radcą prawnym,
psychologami, lekarzami i innymi specjalistami
specjalistami współpracującymi z rodzinami,
• współpracowali z zespołem interdyscyplinarnym lub innymi podmiotami, których pomoc przy
wykonaniu zadań uzna za niezbędną – 13 rodzin,
rodzin
• asystenci rodzin regularnie kontaktują się z pedagogami szkolnymi, wychowawcami a także
także
z dyrekcją szkół, do których uczęszczają dzieci objęte pomocą asystentów rodzin (asystenci
występowali do pedagogów szkolnych o wypełnienie ankiet dot. sytuacji edukacyjnej dzieci).
Asystenci rodzin współpracowali z rodzinami z wieloma problemami, czyli takimi, w których
występuje złożoność trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Praca z tak skomplikowanymi
losami ludzkimi wymagała równoległego i wieloaspektowego działania różnych służb społecznych
również znacznej intensywności angażując tym samym wiele wysiłku, energii samych asystentów
rodziny. Dodatkowo praca z rodzinami była trudna z uwagi na znaczną kumulację problemów
występujących w nich.
W 2014r. uiściliśmy kwotę 84.596,23 zł partycypując w kosztach umieszczonych w pieczy
zastępczej dzieci, pochodzących z terenu Miasta Radomsko.

SPRAWOZDANIE | 21 marca 2014

oraz innych podmiotów a zatem szerokiego zaangażowania w pracę na rzecz rodziny. Wymagała

35

Poradnictwo specjalistyczne (superwizja) dla asystentów rodziny w 2013r.
2013r.
Od miesiąca lipca do października 2013r. w tut. Ośrodku po raz pierwszy realizowane było
poradnictwo specjalistyczne - superwizja dla asystentów rodzin.
Wszyscy asystenci rodziny skorzystali ze wsparcia specjalisty (posiadającego doświadczenie z
dziedziny wspierania rodziny i pracy socjalnej).
Uczestniczyli w spotkaniach indywidualnych i grupowych,
grupowych które odbywały się dwa razy w miesiącu
(łącznie zapewniono 40 godzin poradnictwa).
Taka forma systematycznego wsparcia dla pracowników dała im możliwość wzajemnej wymiany
doświadczeń, przemyśleń, wspólnego zastanawiania się nad źródłami trudności, szukania istoty
problemu, wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań. Podczas superwizji asystenci
rodzin dzielili się ze specjalistą swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami. Szukali również
nowych rozwiązań w świadczonej przez nich pracy.
W 2013r. pomocą asystentów rodziny objętych było aż 81 rodzin a potrzeby te systematycznie
wzrastają. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem środowiska lokalnego na pracę asystentów
rodziny niezbędnym jest wyjście naprzeciw potrzebom i zorganizowanie kompleksowej, sprawnie
działającej pomocy na rzecz rodzin dysfunkcyjnych ze strony tut. Ośrodka. Jednocześnie,
wzrastająca potrzeba niesienia pomocy przez asystentów coraz większej liczbie rodzin z
problemami opiekuńczo-wychowawczymi implikuje znaczne obciążenie pracy asystentów oraz
realne zagrożenie wypaleniem zawodowym. Stąd, by nie doprowadzić do zaburzenia
dotychczasowego systemu udzielania pomocy przez asystentów rodziny tut. Ośrodka wsparcie
superwizora dla ww. pracowników zostało również zorganizowane w 2014r.
Superwizji dla asystentów rodziny daje realną możliwość korzystania z ważnego narzędzia
zwiększającego efektywność pracy oraz przyczynia się do rozwoju zawodowego tychże
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Dodatkowe działania, inicjatywy podejmowane przez asystentów rodziny

Ferie zimowe z asystentami rodzin i Pogotowiem Lekcyjnym w 2013r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jak co roku również w 2013r. zorganizował
zajęcia dla dzieci, które ferie zimowe spędzali w Mieście.
Dla dzieci z rodzin objętych wsparciem przez nasz Ośrodek:
•

przygotowano ofertę zajęć edukacyjnoedukacyjno-twórczych,
twórczych które odbywały się od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00 – 17.00 w świetlicy „Pogotowia lekcyjnego” - zajęcia
ajęcia
plastyczne, zabawa w karaoke i kalambury, wykonywanie ozdób z masy solnej, zajęcia z
udzielania pierwszej pomocy oraz konkursy – matematyczny, ortograficzny, małych form

•

Jednocześnie asystenci rodzin towarzyszyli dzieciom z rodzin objętych ich wsparciem w
atrakcyjnych przedsięwzięciach przygotowanych przez Muzeum Regionalne w Radomsku,
Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku czy Miejski Dom Kultury w Radomsku.
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Każdego dnia ferii dzieci uczestniczyli w bezpłatnych i twórczych zajęciach. Dzieci wzięły
udział w:
o

zajęciach tanecznych: gangnam style, salsa oraz breakdance,

o

warsztatach plastycznych oraz cyrkowych,

o

w spotkaniu bibliotecznym w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku przy
przy
ul. Batorego „My się zimy nie boimy, stare bajki odmrozimy”. Po zakończonej
wizycie w bibliotece dzieci zostały zaproszone na poczęstunek do jednej z
radomszczańskich restauracji.

Ponadto dzieci uczestniczyły w wycieczce do Olsztyna k/Częstochowy oraz do Muzeum
w Złotym
Złotym Potoku.
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•

Dzieci z rodzin objętych wsparciem asystentów rodzin zostały także zaproszone na seans
filmowy „Kot w butach” 3D. Wizyta w kinie odbyła się dzięki współpracy tut. Ośrodka
z organizacją pozarządową.

Półkolonie z asystentami rodziny w 2013r.
W okresie wakacji dla dzieci objętych wsparciem Ośrodka,
Ośrodka, przebywających w tym czasie
w Mieście, zorganizowano półkolonie.
Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 10.0010.00-14.30 w świetlicy przy ulicy Bugaj 3. Dzieci
miały również możliwość skorzystania z dłuższego pobytu w świetlicy do godziny 18.00.
łodki poczęstunek.
W trakcie pobytu uczestnicy mieli zapewnione śniadania i obiady, a także ssłodki
Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się codzienne wyjścia na basen oraz liczne zajęcia
artystyczne i sportowe organizowane przy współudziale asystentów rodziny.
Dzieci miały okazję rywalizować ze sobą w licznych konkurencjach sportowych, grach i zabawach,
a także rozwijać talenty i zainteresowania np. przeprowadzono lekcje tańca, warsztaty orgiami,
zajęcia muzyczne połączone z grą na instrumentach i śpiewem.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rodzin z dziećmi w 2013r.
Dzięki współpracy z organizacją pozarządową mieliśmy okazję poszerzyć ofertę pomocową
skierowaną do rodzin z dziećmi objętych wsparciem Ośrodka, szczególnie rodzin dysfunkcyjnych,
dotkniętych problemami w sferze opieki i wychowania dzieci.
Jako partner realizowanych działań w ramach konkursów m.in.: PO FIO 2013 i Rządowego
Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych – II edycja objęliśmy wsparciem m.in.. dzieci z
rodzin objętych wsparciem asystentów rodzin oraz dzieci uczęszczające na świetlicę Pogotowia
Lekcyjnego wraz z ich rodzicami.

•

artystyczno – teatralnych – 15 dzieci

•

astronomicznych – 15 dzieci
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•

wyrównawczych – 32 dzieci

•

językowych (język angielski) – 30 dzieci

Ponadto 20 rodziców korzystało ze wsparcia pedagoga. Raz w tygodniu dyżurował pedagog,
pedagog który
świadczył poradnictwo z zakresu opieki i wychowania dzieci.
W ramach projektów odbywały się wycieczki oraz wyjazdy i spotkania
spotkania integracyjne:
w dniu 2 października 2013r. dzieci z rodzin objętych wsparciem przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Radomsku wzięły udział w jednodniowej wycieczce do Planetarium w
Chorzowie.
Chorzowie Dzieci pod opieką dorosłych uczestników wycieczki korzystały z dostępnych
atrakcji – stacji metrologicznej, obserwatorium i inne. W wyjeździe więzło udział 45 dzieci w
tym: 21 objętych wsparciem asystentów rodzin, 8 uczestniczących w zajęciach Pogotowia
Lekcyjnego, 16 objętych wsparciem tut. Ośrodka. Celem zorganizowanej wycieczki była
promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz nauka i zdobywanie wiedzy.
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Wycieczka do Chorzowa

wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zorganizowaliśmy spływ kajakowy po rzece Pilicy, w
którym uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Celem tego przedsięwzięcia było
umożliwienie rodzicom spędzenia czasu wraz z dziećmi, a tym samym integracja rodzin.
Spływ został zorganizowany przy fachowym wsparciu ratowników WOPR, instruktorów HKŻ
w Radomsku a jego zwieńczeniem był wspólny grill. W spływie wzięło udział 15 dzieci oraz
8 rodziców objętych wsparciem asystentów rodzin tut. Ośrodka.
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Rodzinny spływ kajakowy

w dniach 14 – 16 października 2013r. seniorzy uczestniczący w projekcie „CIM – Centrum
Integracji Międzypokoleniowej w Radomsku” mieli możliwość odwiedzenia Trójmiasta, a w
szczególności Sopotu i Gdańska. Poza seniorami w wyjeździe wzięło 8 dzieci objętych
wsparciem asystentów rodzin wraz z dwoma opiekunami. Uczestnicy mieli możliwość
zwiedzenia Gdańska, odwiedzenia Westerplatte, a także Sopotu wraz z jego pięknymi
zakątkami. Wyjazd był wspaniała okazją to zintegrowania się członków dwóch grup tj.
seniorów i dzieci.
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•

W dniu 16 października 2013r. zorganizowano wycieczkę do Teatru Pinokio w Łodzi. W
wyjeździe więzło udział 45 dzieci w tym: 14 objętych wsparciem asystentów rodzin, 17
uczestniczących w zajęciach Pogotowia Lekcyjnego, 14 objętych wsparciem tut. Ośrodka.
Dzieci miały okazję uczestniczyć w spektaklu „Kopciuszek” oraz dodatkowo w warsztatach
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teatralnych. Młodsze dzieci uczestniczyły w warsztatach „Gadające potwory, czyli mapety
ze skarpety”, natomiast starsze „Ależ Pan to ma minę! - warsztaty pantomimy”.

W teatrze „Pinokio”

W dniu 16 grudnia 2013 roku w Pogotowiu Lekcyjnym odbyło się spotkanie z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Narodzenia Spotkanie było też okazją do podsumowania
projektu realizowanego w Pogotowiu Lekcyjnym, w ramach którego przez cały rok odbywały
się zajęcia teatralno-filmowe, astronomiczne, pedagogiczne, zajęcia z języka angielskiego.
Wszyscy wychowankowie uczestniczący w zajęciach otrzymali świąteczne prezenty
i słodkie upominki.
upominki
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Świąteczne spotkanie w świetlicy Pogotowia Lekcyjnego
Dzięki współpracy z organizacją pozarządową zorganizowane zostało również wsparcie w postaci
pomocy rzeczowej dla dzieci z rodzin objętych wsparciem tut. Ośrodka:
30 wyprawek szkolnych (plecaków i tornistrów wraz z przyborami szkolnymi)
10 nagród w konkursie plastycznym „Moja wymarzona planeta”
200 paczek świątecznych (przekazanych dzieciom podczas zabawy mikołajkowej)
30 nagród dla dzieci uczestniczących w zajęciach Pogotowia Lekcyjnego (przekazanych
podczas świątecznego spotkania w grudniu 2013r.).
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi tut. Ośrodek w 2013r. otrzymał od Klubu
Żeglarskiego HKŻ Radomsko vouchery z przeznaczeniem na obóz żeglarski dla młodzieży
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Wakacje pod żaglami
Warsztaty teatralne dla dzieci w 2013r.
W miesiącu wrześniu 2012r. rozpoczęliśmy z powodzeniem pilotażowy projekt socjalny dotyczący
organizacji cyklu zajęć warsztatowych o tematyce teatralnej, który realizowaliśmy również w
2013r.
Działania w ramach projektu koncentrują się wokół umożliwienia dzieciom z rodzin objętych
pomocą asystenta rodziny oraz dzieciom uczęszczającym do świetlicy Pogotowania
Pogotowania Lekcyjnego
spotkań we wspólnym gronie a poprzez wspólną zabawę rozwijania umiejętności scenicznych,
nabywania wiedzy z zakresu sztuki, literatury, teatru, filmu. Ponadto dzieci uczestniczące w
projekcie miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności scenicznych, poznania technik
autoprezentacji,

rozwijania

wyobraźni

twórczej,,

poprawy

własnej

samooceny.

Poprzez

organizowanie premier spektaklów w szkołach, przedszkolach i innych, na które również
zapraszano rodziców, rodzeństwo dzieci osiągnęliśmy cel, jakim jest była integracja dzieckorodzic.
W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci.
Projekt realizowany jest również w 2014r.
Działania w projekcie:
•

W dniu 11 kwietnia 2013 r. odbyła się premiera przedstawienia przygotowanego przez
dzieci biorące udział w projekcie „Warsztaty teatralne”. Pierwszym przedstawieniem w
2013r. realizowanym przez młodych aktorów był „Kopciuszek”. Dzieci samodzielnie
przygotowały scenografię spektaklu. Na zaproszonych gości czekała także „kawiarenka
teatralna”, gdzie rodzice, rodzeństwo młodych aktorów mogli poczęstować się ciastem,
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napić się herbaty, kawy. Dzieci na występ zaprosiły również swoich nauczycieli,
pedagogów.

Premiera „Kopciuszka”

W kwietniu 2013r. w Konkursie Recytatorskim dla Uczniów Szkół Podstawowych i
Gimnazjów po raz pierwszy wzięły też udział dzieci z Pogotowia Lekcyjnego.
Lekcyjnego Konkurs jak co
roku spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i opiekunów,
przygotowujących do konkursów. Tym razem zgłosiło się siedemdziesięciu pięciu
uczestników. Wielkim sukcesem było to, że dwie dziewczynki

- przygotowywane do

konkursu w ramach projektu - otrzymały wyróżnienia.

Jedna z wyróżnionych w konkursie
konkursie dziewcząt – Marysia (trzecia z prawej)
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•

Samodzielnie przez dzieci stworzone kukiełki, skoczne piosenki i kolorowa scenografia
złożyły się na lalkowe przedstawienie pt. „Kopciuszek”, które dzieci z Pogotowia
Lekcyjnego 10 października 2013r. zaprezentowały przedszkolakom w Publicznym
Przedszkolu Nr 4 „Pod Zielonym Ludkiem” w Radomsku.

Podczas spotkania

przedszkolaki przekazały również zeszyty i przybory szkolne, które zbierały w ramach akcji
„Zeszyt dla żaka”. Otrzymane materiały przekazane zostały na świetlicę Pogotowia
Lekcyjnego.

Wizyta grupy teatralnej w przedszkolu
•

W dniu 28 listopada 2013r. z okazji Andrzejek przed pensjonariuszami Dziennego Domu
Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej w Radomsku
Radomsku wystąpiły dzieci z
Pogotowia Lekcyjnego. Zaprezentowały spektakl teatralny pt. „Kopciuszek, czyli historia z
marzeń i realu”.

W dniu 6 grudnia 2013 r. aktorzy ze świetlicy Pogotowia Lekcyjnego byli także gośćmi na
imprezie mikołajkowej u kolegów z Koła
Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
"Promyk" w Radomsku - w Zespole Szkolono-Gimnazjalnym nr 1 w Radomsku. Grupa
pokazała spektakl muzyczno - taneczny "Kopciuszek - czyli historia z marzeń i realu".
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Dzieci dzieciom. Mikołajki z "Promykiem"
•

Kopciuszek został zaprezentowany również na zabawie mikołajkowej, która corocznie
orgaznizowana jest w grudniu 2013r. przez tut. Ośrodek dla dzieci korzystających ze

Występ na zabawie mikołajkowej
mikołajkowej dla dzieci orgaznizowanej przez MOPS w Radomsku
•

W grudniu 2013r. spotkanie świąteczne dla radomszczańskich seniorów uświetniły
również dzieci uczęszczające do Pogotowia Lekcyjnego, które przygotowały program
artystyczny „Niech przyjdą święta”. Wspólnie śpiewano kolędy a każdy z seniorów otrzymał
również przygotowane własnoręcznie przez dzieci kartki z życzeniami.
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Świąteczne spotkanie dla seniorów
Projekt realizowany był częściowo ze środków w własnych oraz częściowo ze środków
pochodzących z projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, z którymi zawiązane
zostały partnerstwa.
Projekt „Filmoteka Szkolna. Akcja!” 2013r.
Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku związany z edukacją filmową
został w październiku 2013r. przyjęty do nowej edycji Ogólnopolskiego Projektu Filmoteki
Szkolnej.
Edukacja filmowa w dzisiejszym świecie pełni bardzo ważną funkcję. Film jest medium, które uczy
młodych ludzi uważnej obserwacji, krytycznego myślenia, swobody wypowiedzi i inspiruje do
własnej twórczości. Stąd zajęcia skierowane zostały do dzieci uczęszczających na świetlicę
Pogotowia Lekcyjnego. Spotkania odbywały się w każdą środę o godzinie 16.00.
Opiekunem zespołu filmowego jest wolontariuszka Pani Halina Kucharska.
Projektem zostało objętych 15 dzieci.
w ramach ogólnopolskiego wydarzenia kulturalnego w naszym mieście – Różewicz Open
Festiwal uczestnicy projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! uczestniczyli w wielu spotkaniach
kulturalnych:
•

w dniu 6 października 2013r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku gościł znany
aktor Wojciech Malajkat.
Malajkat W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu
projektowego Filmoteki Szkolnej, jak również rodzice ww. dzieci.
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Spotkanie z aktorem Wojciechem Malajkatem
•

w dniu 7 października 2013r. członkowie zespołu obejrzeli film Antoniego Krauze
o Stanisławie Różewiczu „Idąc spotykając” oraz w dniu 13 października
monodram „Belfer” w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka.

Festiwal dał dzieciom i młodzieży możliwość poznania postaci wybitnych twórców kultury –
braci Różewiczów, których rodzinnym miastem jest Radomsko.
w dniu 23 października 2013 r. na spotkaniu filmowym w świetlicy grupa miała okazję
obejrzeć nostalgiczny film Stanisława Różewicza „Kinema”,
„Kinema który pokazał fascynację
rodziny Różewiczów nową sztuką początków XX wieku, jaką było wtedy kino.
zespół filmowy wziął udział 25 października 2013 r. w MDK w Radomsku w wędrownej
edycji łódzkiego festiwalu animacji.
animacji Czwarta edycja festiwalu a Se-ma-for powrócił do
Radomska z pokazem filmów, które powstały w ramach warsztatów filmowych „Kultura to
jest to” oraz „Gdzie spotkasz kulturę”.
w dniu 27 października 2013r. członkowie zespołu filmowego spotkali się w kinie na
filmie, który stał się punktem wyjścia do zajęć związanych z animacją - filmie francuskiego
w dniu 3 listopada 2013 r. członkowie zespołu filmowego kolejny raz spotkali się w kinie
na seansie filmu „Turbo ".
".
w dniu 6 listopada 2013r. w świetlicy dzieci obejrzały nagrodzony Oskarem za najlepszy
animowany film krótkometrażowy - "Piotruś i wilk" w reżyserii Suzie Templeton, z muzyką
Sergiusza Prokofiewa.
w ramach projektu zespół filmowy nawiązał współpracę z Publicznym Przedszkolem nr 4 w
Radomsku. Celem tych działań było przygotowanie małych widzów i ich rodziców do
odbioru bajek, które nie przekazują w swoich treściach agresji. Świetną ku temu okazją
były urodziny ulubionych bohaterów bajkowych - Bolka i Lolka. Dzieci z zespołu filmowego
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po obejrzeniu na zajęciach wybranych opowieści z życia małych zawadiaków wybrali dwie
bajki - "Bolek i Lolek - poszukiwacze skarbów" i "Lolek lunatyk". Spotkanie dla
przedszkolaków odbyło się 3 grudnia 2013r.

Zespół filmowy prezentuje przedszkolakom „Bolka i Lolka”
w dniu 8 grudnia 2013 r. grupa spotkała się w kinie, gdzie miała okazję obejrzeć
najnowszy film twórców słynnej "Epoki lodowcowej" zrealizowany w technice animacji
komputerowej 3D – „Tajemnica Zielonego Królestwa”
w dniu 21.12.2013 r. grupa wybrał się na hit kinowy w technologii 3D - "Ralph Demolka" .
W seansie uczestniczyli również rodzice dzieci.
Projekt jest również kontynuowany w 2014r.
Inne działania na rzecz rodzin
Konferencja w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim
W 2013r. Ośrodek przystąpił do

ogólnopolskiej kampanii społecznej „Nie daj się nabrać.

Sprawdź, zanim podpiszesz”.
podpiszesz” Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko
związane z zawieraniem umów finansowych oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie
podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.
W jaki sposób ustrzec się przed nieuczciwymi kredytodawcami oraz jak rozpoznać fałszywe
banknoty mogli dowiedzieli się radomszczanie na konferencji zorganizowanej w miesiącu kwietniu
2013 r. przez tut. Ośrodek.
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Nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w
Łodzi oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi, którzy zwrócili uwagę
radomszczan na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych. Przede wszystkim z
zaciąganiem

wysoko

oprocentowanych,

krótkoterminowych

pożyczek

tzw.

„chwilówek”.

Przedstawili również podstawowe zasady mogące uchronić nas przed podpisaniem niekorzystnych
umów oraz wskazali w jaki sposób rozpoznać autentyczność banknotów.
W spotkaniu uczestniczyli klienci tut. Ośrodka (w szczególności rodziny objęte wsparciem
asystentów rodzin), pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku,
Środowiskowego

Domu

Samopomocy

w

Radomsku,

członkowie

stowarzyszeń

oraz

SPRAWOZDANIE | 21 marca 2014

radomszczanie.

53

Klub Aktywizacji Zawodowej
W okresie sprawozdawczym 2013r. w Klubie Aktywizacji Zawodowej zarejestrowano 178 nowych
klientów, łącznie w 2013r. działania objęto 501 osób, którym udzielono pomocy w zakresie
aktywizacji zawodowej tj.
udzielono poradnictwa ogólnego w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej,
udzielono poradnictwa indywidualnego,
skierowano na rozmowę kwalifikacyjną po przeprowadzonym instruktażu RK,
przeprowadzono działania aktywizacyjne,
sporządzono dokumentacje aplikacyjną (CV, list motywacyjny).
Programy i projekty
„Modelowy system na rzecz integracji społecznej” I - VI 2013r.
•

Umowa Współpracy Partnerskiej zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku oraz
Stowarzyszeniem Centrum Pomocy "Panaceum" w Radomsku na rzecz realizacji usługi pn.
"Modelowy system na rzecz integracji społecznej" w ramach Projektu Wspólnoty Roboczej
Związków Organizacji Socjalnych WRZOS z Warszawy

•

wypracowanie modelu skutecznej i trwałej współpracy w świadczeniu usług dla osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

•

działaniami objęto dziesięć osób zamieszkałych na terenie miasta Radomska,
korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku jako osoby bezrobotne, długotrwale pozostające
bez pracy, w tym trzy osoby bezdomne przebywające w Ośrodku Stowarzyszenia Centrum
Pomocy "Panaceum" w Radomsku.

„Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej” - kontynuacja uczestnictwa w 2013r.
•

uczestnictwo w cyklu szkoleń i spotkań dot. przygotowania instytucji działających w
szerszym zakresie dialogu, współpracy i partnerstwa. Prace związane z utworzeniem na
poziomie powiatu Platformy Współpracy Międzyinstytucjonalnej skupiającej jednostki
organizacyjne pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, organizacje pozarządowe i
innych partnerów społeczno-gospodarczych.

Program Skills for Work” od 24.09.2013r. (do 31.03.2015r.)
•

Uczestnictwo w projekcie „PWP AD-AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych
wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim”.
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Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie województwa łódzkiego przez Instytut Nauk
Społeczno - Ekonomicznych w partnerstwie z Work Research Centre w Irlandii. Projekt jest
współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet VI – Rynek
pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.1. Wspieranie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, realizacja projektu ma na
celu adaptację i pilotażowe wdrożenie doświadczeń irlandzkich (program Skills for Work)
w zakresie Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Warsztaty aktywizacji zawodowej, spotkania rekrutacyjne:
•

zorganizowano 15 warsztatów w ramach aktywizacji zawodowej dla klientów MOPS oraz 7
zajęć dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym były zajęcia
informacyjne, edukacyjne, instruktażowe, praktyczne i edukacyjne,

•

Dzień Ekonomii Społecznej - dn. 23.03.2013r. odbyły się warsztaty dot. zakładania i
funkcjonowania spółdzielni socjalnej,

•

w dniu 06.10.2013r. spotkanie rekrutacyjne z Agencją Mega Service Plus Sp.z o.o. z
Katowic (rekrutacja osób niepełnosprawnych).

Targi pracy i giełda
III Targi Pracy w Radomsku w dn. 23.04.2013r.
Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku zarejestrowani w Klubie
Aktywizacji Zawodowej oraz uczestnicy projektu "Modelowy system na rzecz integracji
społecznej"

aktywnie

uczestniczyli

w III

Radomszczańskich

Targach

Pracy

zorganizowanych w dniu 23 kwietnia 2013r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.
Osiem osób skierowanych przez KAZ uczestniczyło w warsztatach dot. "Budowania
poczucia własnej wartości i podnoszenia samooceny" prowadzonych przez doradców
zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Tryb. Natomiast
konsultantki z biura Oriflame w Radomsku. Uczestnicy nabywali umiejętności w
zakresie prawidłowego zachowania się, wyglądu i wizerunku podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Ponadto podczas Targów Pracy klienci MOPS mieli możliwość
zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, złożyć dokumenty aplikacyjne do
pracodawców uczestniczących w Targach oraz wypełnić formularze zgłoszeniowe do
Agencji Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej.
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Plenerowa Giełda Pracy w dn. 31 lipca 2013r. skwer na Placu 33-go Maja w Radomsku.
KAZ we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie
Trybunalskim zorganizował w dniu 31 lipca 2013 roku plenerową Giełdę Pracy. Celem
tego przedsięwzięcia była integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób
pozostających bez pracy i stałego źródła dochodu. Pracodawcy reprezentowani przez
Agencje Pracy Tymczasowej i Zatrudnienia takie jak:

Work Service S.A. Łódź,

Trenkwalder & Partner Sp. z o.o. Radomsko, Adecco Poland Sp. z o.o Radomsko,
Flexidea Sp. z o.o. Radomsko, Gi Group Radomsko przygotowali oferty pracy
tymczasowej, jak również stałej na terenie Radomska. Powiatowy Urząd Pracy
zaprezentował 80 ciekawych ofert pracy stałej, natomiast Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej przybliżyło oferty pracy zagranicznej. Podczas giełdy
uczestnicy mieli możliwość zarejestrowania się w Młodzieżowym Biurze Pracy OHP w
Radomsku, sporządzenia swoich dokumentów aplikacyjnych z pomocą doradców
MCIZ z Piotrkowa Trybunalskiego oraz badania swoich predyspozycji zawodowych z
pomocą doradcy zawodowego PUP w Radomsku. Wielu uczestników skorzystało
również

z

porad

indywidualnych

dotyczących

procesu

poszukiwania

pracy

prowadzonych przez inspektora ds. aktywizacji zawodowej z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radomsku.
Współpraca i partnerzy
•

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku

•

Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi Mobilne Centrum Informacji

•

Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum” w Radomsku

•

Agencje Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej

•

Mega Service 40-773 Katowice ul. Panewnicka 375,

•

Work Service S.A. 97-527 łódź ul. Wólczańska 128/34

•

Agencja Trenkwalder & Partner Sp. z o.o. 97-500 Radomsko ul. Merloniego 4

•

Agencja JOP IMPULSE Polska Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 6/6

•

Agencja Pracy ADECCO Poland Sp. z o.o. Radomsko ul. Kościuszki 6

•

Clar System p.Ewelina Ulańska (ZPCh)

•

Flex Idea Sp. z o.o. z Łodzi

•

Sanpro Job Service Sp. z o.o. Katowice, ul. Sobieskiego 11

•

ARSEN Sp. z o.o. Łódź, ul. Przybyszewskiego 99

•

GI Group Sp. z o.o. Radomsko, ul. Kościuszki 6,

•

Leader Service Sp. z o.o. Łódź, ul. Gdańska 91/93 bud. A
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•

Centrum Kształcenia „Educator” w Radomsku p. Anna Plucińska

•

Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Radomsku p. Izabela Kuźnicka

•

Centrum Kształcenia dla Dorosłych „Sokrates”

•

Salon Kosmetyczny p. Ewy Młynek, Radomsko ul. Wyszyńskiego 3/9

•

Kuratorzy sądowi Wydziału Karnego SR w Radomsku, koordynator ds. elektronicznych
dozorów.

KLUB AKTYWIZACJI
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:
•

realizując swoje zadania nawiązuje również współprace z pracodawcami, prywatnymi
firmami, zakładami państwowymi. Stały kontakt z pracodawcami, wymiana informacji oraz
współpraca w zakresie aktywizacji zawodowej podopiecznych MOPS wpływa na zmianę
negatywnych opinii i uprzedzeń wobec osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka,

•

prowadzi działalność w zakresie kształtowania postaw gotowości do podjęcia pracy
(poprzez organizowanie treningów autoprezentacji, zachowania i wyglądu, przygotowania
się i prawidłowego zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Ponadto prowadzi
działalność edukacyjną (w zakresie nauki pisania CV, listu motywacyjnego), terapeutyczną
(w zakresie wzmocnienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem,
asertywności empatii) oraz działalność szkoleniową (w zakresie zajęć praktycznych
poszukiwania pracy drogą elektroniczną tj. założenia zawodowej skrzynki e-mail, pisania
dokumentów aplikacyjnych i rozsyłania aplikacji odpowiadając na oferty internetowe),

•

współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami pozarządowymi z terenu
powiatu

radomszczańskiego

w

zakresie

stworzenia

Platformy

Współpracy

Międzyinstytucjonalnej. Powyższe w ramach działania będącego częścią projektu
systemowego Regionalnego Centrum Polityki Społecznej „ Wsparcie i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej (Poddziałanie 7.1.3. PO KL),
•

Klub Aktywizacji Zawodowej korzysta z Samorządowej Elektronicznej Platformy
Informacyjnej

(SEPI)

w

zakresie

dostępu

do

informacji

•

w 2013r. KAZ kierował osoby bezrobotne do uczestnictwa w pracach społecznie
użytecznych, Centrum Integracji Społecznej, do pracy wolontarystycznej,

•

podjęto próby i zorganizowano szkolenia dla klientów zainteresowanych utworzeniem
spółdzielni socjalnej,

•

23.05.2013r. udział w Wojewódzkiej Konferencji Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych
Hufców Pracy w Łodzi – list gratulacyjny za współpracę w zakresie aktywizacji zawodowej,

•

27-29.05.2013r. Udział w Konferencji Pracowników Socjalnych w Częstochowie,
prezentacja działalności KAZ na terenie Miasta Radomsko.
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Wolontariat w OPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jest podmiotem na rzecz którego od
2003 r. zgodnie z art.42 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz.874 z późń. zm.) są wykonywane świadczenia
przez wolontariuszy.
Obszar działania wolontariuszy dotyczy klientów ops, a także instytucji i organizacji
pozarządowych, z którymi tut. Ośrodek zawarł porozumienia o współpracy.

Wolontariat instytucjonalny w 2013r.
Miejsce świadczonych usług
usług

Liczba wolontariuszy

Liczba wolontariuszy
ogółem

Środowiskowy Dom Samopomocy

3

w Radomsku
Chrześcijańskie

Stowarzyszenie

2

Dobroczynne w Radomsku
Dzienny Dom Pomocy Społecznej

1

w Radomsku
Klub Aktywizacji Zawodowej

1

Klub Wolontariusza

12

Miejska Biblioteka Publiczna

4

23

w Radomsku
Wolontariat indywidualny w 2013r.
Miejsce świadczonych usług

Liczba wolontariuszy

Liczba wolontariuszy

Pomoc dzieciom w lekcjach ”Pogotowie

28

lekcyjne”
W miejscu zamieszkania klientów

12

40

(seniorzy/osoby niepełnosprawne)
Ogółem liczba wolontariuszy

63
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Aktywność wolontariacka prowadzona na rzecz instytucji publicznych oraz organizacji
pozarządowych :
„Wolontariat instytucjonalny”
instytucjonalny - dotyczy prac administracyjno-biurowych, wsparcia działań
statutowych

wykonywanych na rzecz instytucji w obszarze non-profit. Aktywność ta pozwala

poznanie specyfiki pracy w instytucjach publicznych oraz

zdobycie pierwszych doświadczeń

zawodowych.
Wykaz instytucji i organizacji, z którymi MOPS realizuje współpracę wolontarystyczną:
•

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – w zakresie prowadzonych Warsztatów
Terapii Zajęciowej – podejmowane działania zmierzają do ogólnego rozwoju każdego
uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, przystosowania i funkcjonowania
społecznego, wyrabianie w uczestnikach umiejętności zawodowych tj.: punktualności,
dokładności, systematyczności, wspomagania w procesie samodzielnego uczenia się,
podnoszenia kompetencji społecznych, wyrównywania braków, pomoc pracownikom
warsztatów w prowadzeniu zajęć.

•

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku – placówka rozszerzyła formę
zaangażowania w prace porządkowe wykonywane na zewnątrz placówki. Ponadto
wolontariusze świadczyli pomoc w zakresie działań związanych z organizowaniem i
prowadzeniem

warsztatów

oraz

treningów

umiejętności

interpersonalnych

dla

pensjonariuszy ŚDS, pomoc pracownikom w prowadzeniu zajęć terapeutycznych (np.
zajęcia

kulinarne)

związanych

z aktywizacją

uczestników

w

celu

osiągnięcia

samodzielności życiowej, pomocy przy organizowaniu imprez okolicznościowych.
•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Społecznej w Radomsku - w zakresie prac administracyjnobiurowych w Dziale Świadczeń Rodzinnych oraz Dziale Pomocy tj. kopiowania
dokumentów, obsługa komputera, pomoc w wydawaniu wniosków.

•

Klub Aktywizacji Zawodowej – w ramach działalności Klubu zaangażowany został
wolontariusz do pomocy w organizacji zajęć, rozszerzenia oferty pomocowej oraz
prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku – świetlica „Pogotowia lekcyjnego” została
objęta wsparciem ze strony MBP w Radomsku w formie porozumienia, zapewniającego
korzystanie z księgozbioru wypożyczanego na rzecz świetlicy. Podjęta inicjatywa miała na
celu promocję i szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Aktywność wolontarystyczna prowadzona na rzecz indywidualnych osób
osób :
•

„Wolontariat - pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych” - dotyczy wsparcia w
zakresie zagospodarowania wolnego czasu (spacer, rozmowa, czytanie książek),
załatwianiu spraw w urzędach (opłaceniu rachunków zamówienia wizyty lekarskiej,
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realizację recept), wykonaniu drobnych prac gospodarczych (zrobieniu zakupów,
dostarczeniu opału, wykonaniu prac porządkowych). W zakresie pomocy osobom
niepełnosprawnym i w podeszłym wieku najaktywniej współpracują wolontariuszki
Uniwersytetu III Wieku „Wiem więcej”.
•

„Wolontariat - pomoc dzieciom” - obejmuje opiekę i twórcze zagospodarowanie wolnego
czasu małym dzieciom.

•

„Pogotowie lekcyjne” - program stworzony został z myślą o dzieciach, które nie są w
stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości osiągnąć zadowalających
wyników w nauce. W większości uczestnikami wsparcia w ramach „Pogotowia lekcyjnego”
są uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3 w Radomsku. Wspólne odrabianie prac
domowych,

wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, kształtowanie

umiejętności wytrwałej i systematycznej pracy, motywowanie i rozbudzanie ciekawości i
zainteresowań stwarza dzieciom nowe możliwości radzenia sobie z trudnościami
szkolnymi. Program realizowany jest w miejscu zamieszkania dzieci, a także w 2013r. na
terenie świetlicy mieszczącej się w budynku przy ul. Bugaj 3. W tym zakresie zostało
zawarte porozumienie o współpracy, w ramach którego Starostwo Powiatowe w Radomsku
udostępniło dwa pomieszczenia, w których realizowane zostały zajęcia. Szczególnym
wsparciem objęte zostały dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, których m.in. trudna
sytuacja finansowa nie pozwala na zapewnienie płatnego wsparcia edukacyjnego w formie
korepetycji.
Działania na rzecz promocji i lokalnego partnerstwa dla wolontariatu:
G łównym założeniem była promocja idei wolontariatu i zawiązanie lokalnego partnerstwa wśród
instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz wolontariatu jako zorganizowanej instytucjonalnie
formy działań społecznych.
Badania dot. wolontariatu na terenie Miasta
Miasta Radomsko
W celu zebrania opinii nt. wolontariatu, a także rozwijania współpracy i zachęcania zarówno
przeprowadzone zostały badania ankietowe.
ankietowe Pierwsze z nich zostało skierowane do uczniów klas
I,II,III,IV, sześciu Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Radomska

i miało na celu

rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań potencjalnych wolontariuszy. W badaniu wzięło udział 522
uczniów. Drugie badanie zostało skierowane do pracowników siedmiu instytucji działających na
terenie Miasta Radomska i miało na celu

zdiagnozowanie potrzeb i gotowości nawiązania

współpracy z wolontariuszami. W badaniu wzięło udział 191 pracowników. Wyniki badań zostały
zaprezentowane na „Gali wolontariatu” zorganizowanej z okazji 10-lecia funkcjonowania
wolontariatu w MOPS.
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Promocja na szczeblu wojewódzkim
Z inicjatywy Kierownika Działu Innowacyjnej Pracy Środowiskowej Klub Wolontariusza jak i
wolontariuszka prowadząca zajęcia teatralne zostali zgłoszeni do konkursu pn. „Barwy
wolontariatu” na poziomie lokalnym. Gala Wolontariatu była specjalną okazja do poznania
ciekawych sylwetek wolontariuszy z regionu łódzkiego, działających w różnych obszarach życia
społecznego.
W dniu 04 grudnia 2013r. w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych przy ul. Zachodniej
54/56 w Łodzi odbyła się Gala Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Wolontariusza
Organizatorem gali był Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko”, który przez
Centrum Wolontariatu w Polsce wyznaczony został również do koordynacji tegorocznego konkursu
pt. „Barwy Wolontariatu” na poziomie lokalnym. Celem konkursu było nagrodzenie najbardziej
aktywnych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami. Konkurs
był także okazją, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, którzy na co dzień
współpracują z wieloma organizacjami, środowiskami i osobami prywatnymi. Pozwala on pokazać
wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy.
Wśród wyróżnionych w lokalnej edycji konkursu "Barwy Wolontariatu" znaleźli się wolontariusze z
Radomska, którzy do konkursu zostali zgłoszeni przez Ośrodek– Pani Anna Szczerbińska oraz
Wolontariusze z Klubu Wolontariusza przy ul. Rozalii,
Rozalii, którzy zajęli ex aequo 5 miejsce spośród
wolontariuszy województwa łódzkiego. VI już edycja uroczystości, realizowana przez PPPW
"Centerko" odbyła się w dn. 04.12 2013 r. w Łodzi.
Promocja wolontariatu w radomszczańskich szkołach
W

tym

zakresie

nawiązana

została

współpraca

z

radomszczańskimi

szkołami

ponadgimnazjalnymi w tym: Liceum Ogólnokształcącym nr I, Liceum Ogólnokształcącym nr II. Przy
współpracy z pedagogami szkolnymi przeprowadzone zostały akcje informacyjne związane z
wolontariatem, zachęcające uczniów do podejmowania aktywności wolontarystycznej. Celem
spotkań była promocja wolontariatu, jako inwestycji w rozwój osobisty ludzi młodych, możliwości
wykorzystania własnego potencjału w działaniach pomocowych mających na celu wyrównanie
przezwyciężyć trudności w nauce. Uczniowie rokrocznie angażują się również w zbiórkę
podręczników i pomocy naukowych w ramach akcji „Podręcznikowa adopcja”.
„Podręcznikowa adopcja”
Projekt jest od kontynuowany od

2011 roku.

celem projektu jest wyrównanie szans

i zniwelowanie nierówności w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży z rodzin, które z powodu
barier finansowych nie są w stanie samodzielnie wyposażyć swoich dzieci w niezbędne materiały
dydaktyczne i podręczniki szkolne. Ośrodek w ramach założonych działań prowadził zbiórkę
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książek, lektur i materiałów dydaktycznych w tym słowników encyklopedii, zbiorów zadań, których
spis został umieszczony na stronie internetowej. Ponadto zgromadzone materiały są dostępne na
co dzień w utworzonej w MOPS biblioteczce. Część zgromadzonych zbiorów został wykorzystany
do pracy z uczniami na świetlicy „Pogotowia lekcyjnego”. Lista podręczników jest na bieżąco
zamieszczana na stronie internetowej Ośrodka.
Klub Wolontariusza
W związku z kontynuacją projektu systemowego „Możemy więcej” dla mieszkańców ulic Św.
Rozalii, Kolejowej, Zgody Klub Wolontariusza kontynuował swoją działalność. Ideą funkcjonowania
Klubu była promocja idei wolontariatu oraz stworzenie miejsca, w którym wolontariusze będą
mieli okazję świadczyć pracę i brać udział w spotkaniach integracyjnych. Zespół wolontariuszy pod
kierownictwem Lidera Klubu organizował działania na rzecz uczestników (zarówno dzieci,
młodzieży i osób dorosłych) w zakresie zagospodarowania wolnego czasu, inicjowania działań
okolicznościowych związanych z obchodzeniem uroczystości, świąt. Młodzież szkolna została
objęta wsparciem edukacyjnym a także szkoleniowym z zakresu wolontariatu, udzielania zasad
„Pierwszej pomocy”, zasad bezpieczeństwa, dobrego wychowania. W ramach działań
wolontarystycznych osoby dorosłe oraz młodzież z własnej inicjatywy przygotowała i wystawiła
sztukę teatralną w rocznicę funkcjonowania Klubu Wolontariusza.
Udział wolontariuszy
wolontariuszy w pilotażowym wdrażaniu standardów pracy z rodziną z dziećmi
W ramach prowadzonej przez pracowników socjalnych pracy socjalnej dzieci z rodzin objętych
pilotażem, mające trudności w samodzielnej nauce zostały objęte indywidualnym wsparciem
wolontariuszy w miejscu zamieszkania.
Monitoring pracy wolontariuszy
W celu zapewnienia wysokiego standardu usług wolontarystycznych aktywność wolontariuszy,
którzy zawarli umowę z Ośrodkiem o współpracy była monitorowana poprzez bezpośredni kontakt
z samymi wolontariuszami oraz ich podopiecznymi. Spotkania umożliwiły podejmowanie szybkich
i zobowiązań leżących zarówno po stronie wolontariusza jak i podopiecznych. Wynikiem
prowadzonej ewaluacji został nagrany

krótki materiał filmowy dot. refleksji związanych z

otrzymywanym wsparciem.
Współpraca z mediami
W ramach działań promocyjnych prowadzona była współpraca z lokalnymi mediami, zarówno
prasa jak i telewizja na bieżąco relacjonuje akcje i działania wolontarystyczne.
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Dzień wolontariusza
Uroczystość stała się okazją do nagrodzenia samych wolontariuszy, a także instytucji, organizacji
oraz szkół które nawiązały z Ośrodkiem ścisłą współpracę woluntarystyczną.
W dniu 11 grudnia 2013 r. zostały zorganizowane obchody jubileuszu 10-lecia wolontariatu w
MOPS. Uroczystość stała się okazją do nagrodzenia samych wolontariuszy, a także instytucji,
organizacji oraz szkół które nawiązały z Ośrodkiem ścisłą współpracę woluntarystyczną. Galę
uświetnił

występ

młodzieżowego

zespołu

muzycznego

również

w

ramach

działań

woluntarystycznych. W ramach dokumentacji, jak również prowadzenia działań promocyjnych
nagrane zostały dwa reportaże filmowe z udziałem zarówno wolontariuszy, a także osób
korzystających z ich wsparcia. Filmy te są doskonałym narzędziem wykorzystywanym podczas
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Realizacja zadań własnych gmi ny o charakterze obowiązkowym w formie
schronienia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizując zadanie własne gminy o
charakterze obowiązkowym w formie udzielenia schronienia osobom i rodzinom, jeżeli są tego
pozbawione w dniu 21.12.2012r. zawarł umowę

NR 342/2-21/2012 ze Stowarzyszeniem

Centrum Pomocy „PANACEUM” (prowadzącym na terenie Radomska Regionalny Ośrodek Pomocy
przy ul. Sucharskiego 87A). Stowarzyszenie zobowiązało się zapewnić w okresie od 01.01.2013r.
do 31.12.2013r. pobyt – schronienie osobom bezdomnym, w domach prowadzonych przez:
•

Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR – MARKOT” w Klizinie ,

•

Dom dla Osób Starszych MONAR – MARKOT w Woli Malowanej

•

Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM” – Regionalny Ośrodek Pomocy w
Radomsku,

•

Stowarzyszenie Pomocy „PRZEBUDZENIE” w Kolonii Piaszczyce.

•

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział terenowy w Radomsku, ul. Kopiec
17.

W ramach zawartej umowy zapewniano osobom przebywającym w wyżej wymienionych
placówkach nocleg w pokojach ogrzewanych, oddzielnych dla kobiet i oddzielnych dla mężczyzn,
liczących nie więcej niż 10 łóżek, bieżącą zimną wodę, z dostępem do sanitariatów i ciepłej wody.
Ponadto zapewniono osobom bezdomnym jeden gorący posiłek w formie zupy, natomiast dla
dzieci poniżej 18 roku życia zapewniono trzy posiłki, w tym jeden gorący posiłek w formie zupy
oraz dwa posiłki na zimno.
Wykonawca zobowiązany jest również według porozumienia zapewnić średnio dziennie w ciągu
roku 27 miejsc osobom bezdomnym, w tym 25 osobom dorosłym oraz 2 dzieci. Wyboru
umieszczenia w określonej placówce dokonuje Prezes Stowarzyszenia „PANACEUM” niezwłocznie
po uzyskaniu informacji o skierowaniu bezdomnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Radomsku.
brutto 18,00 zł. za dobę od jednej skierowanej dorosłej osoby bezdomnej, natomiast połowę tej
kwoty tj. 9 zł. od skierowanego dziecka. Całkowite wynagrodzenie uzależnione było od ilości
skierowanych osób, a także ilości dni pobytu w placówce.
W roku 2013 z pomocy w formie schronienia korzystało średnio 23 osoby w miesiącu (należy
wskazać jednocześnie, iż miała miejsce ciągła rotacja osób bezdomnych przebywających w
poszczególnych placówkach).
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Liczba osób przebywających w placówkach dla bezdomnych, którym przyznano pomoc w formie
świadczenia niepieniężnego tj. schronienia w ośrodkach dla osób bezdomnych.

Miesiąc / 2013 r.

Liczba osób
dorosłych

Liczba dzieci

Ogółem

Styczeń

21

1

22

Luty

26

1

27

Marzec

23

1

24

Kwiecień

25

0

25

Maj

21

0

21

Czerwiec

20

0

20

Lipiec

23

0

23

Sierpień

22

0

22

Wrzesień

19

0

19

Październik

27

0

27

Listopad

26

0

26

Grudzień

25

0

25

W budżecie tut. Ośrodka zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów schronienia dla
osób bezdomnych z terenu miasta Radomska. W okresie od stycznia do grudnia 2013r. na
schronienia wydano łącznie kwotę 138.376,00 zł.

Liczba osób, którym udzielono wsparcia w formie dofinansowania
dofinansowania do pobytu w placówkach
dla bezdomnych.

Liczba osób
dorosłych

Styczeń

12

Luty

11

Marzec

11

Kwiecień

10

Maj

11

Czerwiec

9

Lipiec

0

Sierpień

0
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Wrzesień

0

Październik

0

Listopad

0

Grudzień

0
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Domy pomocy społecznej

Domy Pomocy Społecznej w 2013r.

Zadania

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Odpłatność
za DPS
2013

51

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł.

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

512

1 008 982

51

51

Dane: Sprawozdanie za 2013 rok sporządzone na podstawie formularza
formularza MPiPS – 03 z dnia

SPRAWOZDANIE | 21 marca 2014

17.01.2014r.

67

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Procedura „Niebieska karta”
2013 r.

Suma

PAL

ZU

ZDI

ASYSTENCI
RODZINY

ZP

1.

Liczba NK założonych
w 2013 r.

88

2

2

53

3

28

2.

Liczba NK założonych w 2012
i kontynuowanych w 2013r.

23

-

1

9

-

5

Liczba NK założonych w 2011
i zamkniętych w 2013 r.

6

-

1

4

1

-

3.
4.

Liczba NK założonych w 2012
i zamkniętych w 2013

5.

6.
7.
8.

9.

Liczba NK założonych przez
Policjantów z Komendy
Powiatowej Policji
w Radomsku
Liczba NK założonych przez
pracowników
socjalnych/asystentów rodzin
Liczba NK założonych przez
MKRPA
Liczba NK założonych przez
pracowników oświaty oraz
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Radomsku
Liczba NK założonych przez
służbę zdrowia

28

-

-

20

-

48

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

8

-

10.

Liczba grup roboczych
NK „C”

85

2

2

50

3

28

11.

Liczba grup roboczych
NK „D”

57

1

2

29

1

24

12.

Liczba grup roboczych
spotkania kontrolne
Liczba odbioru dzieci w ramach
ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy
Liczba osób doświadczających
przemocy w wieku:

352

8

8

239

10

87

2

-

-

2

-

-

Suma

PAL

ZZM

ZDI

ASYSTENCI
RODZIN

ZP

0-18 lat

1

-

-

-

-

1

1919-65 lat

80

2

-

50

2

26

powyżej 66 lat

12

-

2

10

-

-

NK obecnie realizowane

83

2

2

58

2

19

13.
14.

15.
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•

Razem przeciw przemocy - spotkanie informacyjnoinformacyjno-edukacyjne

W dniu 15 listopada 2013r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku odbyło się
spotkanie informacyjnoinformacyjno-edukacyjne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Jego celem było zapoznanie uczestników z różnymi sposobami przeciwdziałania przemocy oraz
możliwościami wyjścia z tego problemu. Przedstawiono również lokalną ofertę wsparcia dla osób i
rodzin dotkniętych przemocą.
W spotkaniu wzięły udział osoby doświadczające
doświadczające przemocy (30 osób) oraz specjaliści: pracownicy
socjalni - członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, psycholog, terapeuta uzależnień, dzielnicowi
Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Alkoholowych w Radomsku i Punktu Konsultacyjnego.
W części teoretycznej, moderowanej przez specjalistów, przedstawiono definicje przemocy, jej
cykle i formy oraz przyczyny pozostawania w krzywdzącym związku. Ponadto zapoznano
uczestników spotkania z procedurą "Niebieskiej Karty". Podsumowaniem szkolenia były
wystąpienia osób, które uczestniczą w terapii dla osób współuzależnionych i doświadczających
przemocy w rodzinie. Przedstawiły one swoją drogę wychodzenia z doświadczania przemocy.
•

Poradnictwo psychologiczne
psychologiczne dla rodziny dotkniętych przemocą w 2013r. (październik –
grudzień 2013r.)

Od miesiąca października 2013r. pracę na rzecz rodzin dotkniętych przemocą świadczy
psycholog.
Poradnictwo zostało zorganizowane tak, by jak najtrafniej dostosować je do potrzeb klientów. Stąd

Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godziny pracy
10.30 – 14.00
13.00 – 15.30
08.00 – 11.30
11.00 – 15.30
08.00– 14.00

W ramach wsparcia psychologicznego prowadzone były konsultacje, poradnictwo dla osób/rodzin
dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy oraz terapia z osobami (dorosłymi i dziećmi)
dotkniętymi kryzysem w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie.
Psycholog świadczył pomoc psychologiczną dla rodzin i osób m.in. poprzez:
•

wzmacnianie wewnętrznych zasobów rodziny i więzi rodzinnych (np. poprzez podniesienie
umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych);
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•

łagodzenie objawów trudnych sytuacji rodzinnych oraz wspomaganie rodziny w kryzysie, w
zakresie budowania zasobów psychicznych i emocjonalnych niezbędnych do przywrócenia
stanu równowagi w rodzinie (np. poprzez wzmacnianie umiejętność radzenie sobie ze
stresem wynikającym z występujących problemów tj. przemoc w rodzinie);

•

poprawę psychospołecznego funkcjonowania rodziny z dziećmi (np. poprzez wzmacnianie
umiejętności komunikacji interpersonalnej) i inne.

W okresie trzech miesięcy pozyskano dane liczbowe, uzyskane ze sporządzanej i posiadanej
dokumentacji, dotyczące realizacji poradnictwa psychologicznego:

Tabela I
Kryterium (poradnictwo świadczone było w okresie październik –
grudzień 2013r.)

Ogółem

1.

Liczba udzielonych porad, w tym:

65

1.1

porady osobiste, w tym:

49

1.1.1 porady osobiste udzielone w biurze

45

1.1.2 porady osobiste udzielone w miejscu zamieszkania osoby/rodziny

4

1.2

porady telefoniczne

2

1.3

Konsultacje z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin

14

2.

Liczba rodzin, które skorzystały z usługi, w tym:

32

2.1

liczba osób dorosłych, które skorzystały z usługi

34

2.2

liczba dzieci, które skorzystały z usług

8

3.

•

Liczba spotkań w ramach grup roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego

35

Dyżury interwencyjne / mieszkanie interwencyjne w 2013r.
Na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy w miesiącu

marcu 2013r. wprowadzono dyżury domowe pracowników socjalnych „pod telefonem” celem
zabezpieczenia interwencji w przypadku przemocy w rodzinie.
Dyżury pełnione są od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 20.00, w soboty,
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niedziele, dni wolne od pracy i święta w godzinach od 7.30 do 20.00. Dwunastu pracowników
socjalnych zgłosiło się do pełnienia ww. dyżurów. Dzięki temu rozwiązaniu udało się już w kilku
przypadkach uchronić dzieci przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia czy życia m.in. jeden z
mieszkańców naszego miasta bardzo odpowiedzialnie postąpił widząc rodziców pod wpływem
alkoholu, którzy opiekowali się małoletnim dzieckiem. O zaistniałej sytuacji na czas został
powiadomiony pracownik socjalny Ośrodka, który w ten dzień pełnił dyżur interwencyjny.
Potwierdzając sytuację zagrażającą małoletniemu, 4-miesięcznemu dziecku zaalarmował
odpowiednie służby. Wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Radomsku oraz
Pogotowiem Ratunkowym podjął stosowne działania i tylko dzięki szybkiej interwencji zostało
zapewnione dziecku bezpieczeństwo i opieka.
W 2013r. pracownicy socjalni w ramach ww. dyżuru interweniowali sześciokrotnie.
W 2013r. w wyniku podjętych
podjętych starań Ośrodek otrzymał również mieszkanie, które przygotowane i
dostosowane zostało do przyjęcia na pobyt czasowy matki lub ojca z dziećmi – ofiar przemocy
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Zespół Organizowania Społeczności Lokalnej
Od początku roku animatorzy lokalni kontaktowali się z podopiecznymi w celu
rozpoznania aktualnych potrzeb mieszkańców, podtrzymywania kontaktów i aktywności,
pobudzania, motywowania i mobilizowania, zachęcania członków społeczności lokalnej do
samorozwoju, uczenia się, pobudzania poczucia przynależności i zainteresowania się sprawami
społeczności. Odbyli kilkadziesiąt rozmów indywidualnych.
W dniu 14.01.2013r. odbyło się spotkanie mieszkańców w celu zorganizowania spotkania
karnawałowego.

Mieszkańcy

pragnęli

uczcić

pierwsza

rocznicę

pierwszego

spotkania

obywatelskiego. W dniu 25.01.2013r. odbyło się spotkanie karnawałowe. Uczestnicy przygotowali
słodki i gorący poczęstunek. Mieszkańcy znakomicie się bawili, były gry zabawy m.in. kalambury,
karaoke, gra „Mój własny potencjał”. W trakcie uczestnicy zaproponowali organizacje wspólnego
wyjazdu na Jasna Górę.
W dniu 7.02.2013r. odbyło się kolejne spotkanie,
spotkanie na którym mieszkańcy wraz z
animatorami lokalnymi podjęli ustalenia w sprawie wyjazdu do Częstochowy.
W dniu 13.02.2013r. odbyło się spotkanie promujące działania w ramach organizowania
społeczności lokalnej. Mieszkańcy wcześniej zaprosili pozostałych mieszkańców.
W dniu 14.02.2013r. odbyło się spotkanie rekrutacyjne do Programu Aktywności Lokalnej
na nowym
nowym terenie zwanym „Otwieramy Bramy”. Na spotkanie zostali zaproszeni mieszkańcy ulic
Reymonta i Warszyca. Animatorzy lokalni wcześniej przygotowali plakaty informujące o spotkaniu i
rozwiesili. Na spotkanie przybyło 6 mieszkańców. Przybyłym przedstawiono działania „Trzech
Podwórek” przekazano informacje na temat Programu Aktywności Lokalnej i uczestnictwa w
projekcie „Otwieramy Bramy”.
W dniu 18.02.2013r. odbyła się wycieczka do Częstochowy. Animatorom lokalnym udało
się zorganizować bezpłatny wstęp prawie do wszystkich obiektów Sanktuarium. Uczestnicy wraz z
animatorami lokalnymi mieli możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Sali Rycerskiej, Muzeum
600-lecia, Bastionu Św. Rocha, Skarbca oraz Kaplicy Cudownego Obrazu.
W dniu 19.02.2013r. odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców,
mieszkańców na którym dzielili się
W dniu 22.02.2013r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w celu omówienia działań na rzecz
społeczności „Trzech Podwórek”, nawiązania współpracy z „Klubem Wolontariusza”. W tym
samym dniu grupa mieszkańców wraz z animatorami lokalnymi udała się do Miejskiego Domu
Kultury na przedstawienie „Gdzie jest król”, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z „Trzech
Podwórek”.
W dniu 27.02.2013r. odbyło się spotkanie mieszkańców z policjantami Komendy
Powiatowej Policji w Radomsku.
Radomsku Spotkanie pozwoliło na wymianę informacji między policja a
mieszkańcami o istniejących zagrożeniach. Mieszkańcy mieli okazje poruszyć wiele problemów
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związanych z pracą dzielnicowego i bezpieczeństwem na drogach. Wskazali m.in. na brak przejść
dla pieszych na ulicy Św. Rozalii i Zgody, zwrócili uwagę na nadmierna prędkość poruszających się
tam samochodów. Obecne na spotkaniu dzieci miały możliwość zapoznania się z metodami
wykrywania śladów przestępstw.
W dniu 8.03.2013r. przy współpracy z „Klubem Wolontariusza” zorganizowano „Dzień
Kobiet”. Panie przygotowały słodki poczęstunek i niespodziankę dla przybyłych panów. Na
spotkanie zaproszony został Pan Lech Ostruszka, który umilił spotkanie akompaniamentem. W
trakcie spotkania odbył się też krótki warsztat manicure przygotowany przez jedna z mieszkanek.
W dniu 15.03.2013r. odbyło się spotkanie w celu poinformowania mieszkańców o
planach zagospodarowania terenu po „Drewniaku”. Spotkanie było odpowiedzią na pismo
mieszkańców Kamienicy wyrażających swoje niezadowolenie z faktu powstania placu zabaw w ich
bezpośrednim

sąsiedztwie.

O spotkaniu

zostali

poinformowani

mieszkańcy

poprzez

przygotowane i rozwieszone przez animatorów lokalnych plakaty i roznoszone przez młodzież
zaproszenia. Wyjaśniono, że w zamiarze jest powstanie miejsca wypoczynku z częścią dla osób
starszych i dzieci. Obecni proponowali odzyskanie drewna z drewniaka na ławki i pozyskanie
materiału na siatkę z Metalurgii S.A. W trakcie spotkania zbierane były podpisy w celu poparcia
lub braku akceptacji planu zagospodarowania. Mieszkańcy wyrazili wolę spotkania z Prezesem
Towarzystwa Budownictwa Społecznego i organizacji spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych.
Animatorzy lokalni przez kilka kolejnych dni spotykali się z mieszkańcami nieobecnymi na
spotkaniu w celu przedstawienia im planu zagospodarowania placu. Plan został zaakceptowany
przez większość mieszkańców.
W dniu 20.03.2013r. animatorzy lokalni wychodząc na potrzeby mieszkańców
zorganizowali warsztaty hafciarskie.
hafciarskie
W dniu 26.03.2013r. odbyło się spotkanie wielkanocne.
wielkanocne Obecny Ksiądz proboszcz
poświecił zgromadzone pokarmy, życzył wszystkim wielu łask bożych. Mieszkańcy zasiedli przy
suto zastawionym stole, podzielili się jajkiem i spożyli tradycyjne potrawy wielkanocne.
W dniu 19.04.2013r. odbyło się spotkanie w celu ustalenia działań do realizacji w
najbliższym czasie, poszukiwania wspólnych pomysłów działań w tym na zagospodarowanie
Opatrzności” przy kapliczce, zabezpieczonych na okres zimy.
W dniu 24.04.2013r. mieszkańcy wraz z animatorami przy kapliczce na Św. Rozalii
posadzili „Róże Opatrzności”. Mieszkańcy wsadzili róże, uporządkowali plac wokół kapliczki. W
tym dniu spotkano się również z mieszkańcami bloku Św. Rozalii 36a w celu omówienia
możliwości poprawy wizerunku osiedla poprzez obsadzenie podwórka roślinnością i odgrodzenia
go od sklepu. Ustalono, że sami mieszkańcy wystąpią z wnioskiem do prezesa TBS o wykonanie
ogrodzenia a sami pozyskają roślinność.
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W dniu 29.04.2013r. odbyło się spotkanie z prezesem TBS,
TBS na którym mieszkańcy
przedstawili i omówili sprawy zagospodarowania terenu dzielnicy oraz bieżące sprawy
mieszkańców. Poruszono m.in. temat wykonania ogrodzenia przy ul. Św. Rozalii 36a, rozbiórki
„Drewniaka” oraz przedstawiono pomysł na zagospodarowanie tego terenu.
W dniu 14.05.2013r. nieformalne spotkanie z mieszkańcami na terenie podwórka przy
bloku Św. Rozalii 36 a. Mieszkańcy podzielili się samodzielnymi ustaleniami z prezesem TBS.
Prezes obiecał wykonanie ogrodzenia, dowiezienia ziemi w celu wyrównania terenu i sadzonek do
jego obsadzenia. Mieszkańcy zobowiązali się do rozrzucenia i wyrównania ziemi, obsadzenia
terenu i utrzymywania go w czystości.
W dniu 15.05.2013r. odbyło się spotkanie liderów „Trzech Podwórek” z mentorem Panią
Monika Makowiecka i trenerka Panią Barbara Bąbską, które przyjechały do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radomsku w celu rozeznania działań animacyjnych realizowanych w tut.
Ośrodku. Mieszkańcy przedstawili swoje doświadczenia, opinie, plany na temat współpracy z
animatorami i działaniami na rzecz własnej dzielnicy i społeczności lokalnej. Mieszkańcy
zaprezentowali własna dzielnicę, przedstawili, co udało się im zrobić i jakie maja inne plany.
W dniu 16.05.2013r. mieszkańcy wzięli udział w akcji pozyskiwania makulatury i oddania
jej do punktu skupu. Makulaturę pozyskano z archiwum Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Radomsku. Mieszkańcy w zamian za makulaturę pozyskali artykuły chemiczne niezbędne do
funkcjonowania „Klubu Wolontariusza”. W akcji wzięły udział osoby, które do tej pory nie
angażowały się w działania na rzecz społeczności lokalnej.
W dniach 21-29.05.2013r. odbywały się spotkania na okoliczność organizowania
„Manewrów podwórkowych”. Ustalono plan działania, podział obowiązków, sprawdzono
bezpieczeństwo na trasie manewrów, ustalono poszczególne punkty na trasie, ich umiejscowienie
i obsadzenie.
W dniu 22.05.2013r. animatorzy lokalni udali się na spotkanie w celu pozyskania
możliwości korzystania z harcówki XVI Szczepu do działań przewidzianych dla mieszkańców
„Otwieramy Bramy”. Rozeznano warunki lokalowe, ustalono warunki ewentualnego korzystania z
harcówki i ustalono spotkanie z dyrekcją Ośrodka w celu ustaleń ostatecznych warunków
W dniu 23.05.2013r. animatorzy lokalni zorganizowali spotkanie z młodzieżą w celu
wolontarystycznych. Przedstawiono
przedstawienia warunków uczestnictwa w warsztatach wolontarystycznych
planowane w najbliższym czasie działania. Młodzież miała możliwość zaprezentowania swoich
zainteresowań, możliwości i talenty mogące być przydatne w działaniach. Zaproponowano im
udział

w warsztatach

rozwiązywania

problemów

młodzieży.

Zgromadzeni

zaproponowali

poruszanie takich tematów jak: „jak zarobić pierwszy milion”, tematy związane z miłością, rodziną,
przyjaźnią.
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W dniu 31.05.2013r. odbyły się „manewry podwórkowe”.
podwórkowe”. Mieszkańcy przy współpracy z
animatorami lokalnymi przygotowali całą trasę manewrów, rozstawili wszystkie punkty i
przygotowali zadania, w „Klubie Wolontariusza” przygotowali słodki poczęstunek. Mieszkańcy we
własnym zakresie opiekowali się dziećmi, nagrali film z przebiegu zabawy, obstawiali
poszczególne punkty manewrów. Po zakończeniu manewrów zaprosili dzieci na słodki
poczęstunek, gry i zabawy w Klubie.
W dniu 10.06.2013r. w harcówce XVI Szczepu odbyło się spotkanie obywatelskie z
mieszkańcami ulic Reymonta i Warszyca.
Warszyca Przybyli zostali zapoznani z animatorami lokalnymi,
zaprezentowano wytyczne i założenia projektu „Możemy więcej” na ich terenie, podziałem na
grupy projektowe, założeniu modelu Organizowania Społeczności Lokalnej. Przedstawiono mapę
zasobów i potrzeb wykonana na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów swobodnych.
Poinformowano o planowanych działaniach będących odpowiedzią na problemy i potrzeby
mieszkańców.
W dniach 19-20.06.2013r. mieszkańcy włączyli się w prace przy odgruzowywaniu
odgruzowywaniu terenu
po rozebranym „Drewniaku”. Mieszkańcy podzielili się zadaniami, wspólnie z animatorami
wykonali i rozwiesili plakaty z prośba o pomoc innych mieszkańców. W tych dniach
uporządkowano cały teren, ale okazało się konieczne nawiezienie ziemi w celu nowelizacji terenu.
W dniu 26.06.2013r. ponownie zaproszono na spotkanie prezesa TBS, omówiono zakres
wykonanych prac, konieczność niwelacji terenu, opracowania planu zagospodarowania i
kolejności wykonywanych prac. Prezes prosił o zaangażowanie w działania większej liczby
mieszkańców, o przygotowanie listy niezbędnych narzędzi do wykonywanych prac, zaproponował
utworzenie rady mieszkańców „Trzech Podwórek” w celu reprezentowania interesów
mieszkańców na zewnątrz i nawiązania współpracy z innymi podmiotami. Ustalono
przeprowadzenie wyborów do rady oraz przygotowanie szczegółowego planu zagospodarowania
terenu. Przeprowadzono rekonesans placu w celu ustalenia jego granic i możliwości
zagospodarowania.
Na spotkaniu w dniu 27.06.2013r. przedstawiono wyniki przeprowadzonych
przeprowadzonych wyborów do
rady mieszkańców,
mieszkańców wykonano pomiary placu, szkic jego zagospodarowania. Ustalono kolejność
terminie wykonanie nasadzeń, ławek, pergoli, grilla, słupków do piłki siatkowej i konstrukcji do
zawieszenia kosa do piłki koszykowej. Ustalono konieczność poszukiwania sponsorów w celu
wykonania ogrodzenia, pozyskania siatki, słupków do siatkówki.
Od lipca do września 2013r. odbyło się 15 spotkań z mieszkańcami
mieszkańcami ulic Kolejowa, Zgody,
Św. Rozalii oraz 5 spotkań ze społecznością „Otwieramy Bramy”. Tematem przewodnim w
spotkaniach „Trzech Podwórek” był temat tworzenia „kącika spotkań”, który powstaje na terenie
po drewniaku. Spotkania te najczęściej odbywały się w Klubie Wolontariusza, w których
uczestniczyli chętni mieszkańcy. Spotkania dotyczyły przekazania narzędzi ogrodniczych
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niezbędnych przy pracach na terenie kącika spotkań oraz ustalenia terminu ich zwrotu
Towarzystwu Budownictwa Społecznego, rozmów mieszkańców z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka
Społecznego oraz Prezesem TBS w celu ustalenia wypożyczenia małej koparki oraz glebogryzarki.
Zostało również zorganizowane wspólne wyjście animatorów z uczestnikami klubu wolontariusza
na kryty basen w Radomsku. Na basenie odbywała się lekcja przygotowawcza do nauki pływania
przeprowadzona przez ratownika. Kolejne wspólne działania dotyczyły walcowania obsianego
trawą terenu pod miejsce spędzania wolnego czasu. Animatorzy podjęli również rozmowy
motywujące oraz zapraszające pozostałych mieszkańców do pomocy przy pracach na terenie „po
drewniaku”. Kolejnym ważnym wspólnym spotkaniem było spotkanie animatorów i młodzieży
uczestniczącej w zajęciach realizowanych w Klubie Wolontariusza. Młodzież również chciała
podjąć działania w pracach przy placu dlatego też spotkanie miało na celu obkucie metalowych
słupków, do których mają zostać dopasowane nowe, na których będzie można zamontować siatkę
do odgrodzenia „kącika spotkań” od ruchliwej ulicy. Społeczność spotkała się także z
animatorami w celu podjęcia wspólnych ustaleń na temat użytkowania planowanego miejsca
spędzania wolnego czasu. Animatorzy wraz z mieszkańcami opracowali także pismo skierowane
do Prezesa TBS w sprawie usunięcia starego drzewa-akacji, które rośnie na miejscu
przeznaczonym pod teren spędzania wolnego czasu.
Społeczność „Trzech Podwórek” wraz z animatorami w dniach 16.08-18.08.3013 roku
uczestniczyła w rajdzie pieszym do Chęcin, podczas którego uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z postępowaniem przy udzielaniu pierwszej pomocy, z którym zapoznał jeden z mieszkańców
„Trzech Podwórek” pełniący funkcję ratownika medycznego. Podczas trzydniowego rajdu
uczestniczyli ustalone trasy wędrówki, zwiedzili Jaskinię Raj, ruiny zamku w Chęcinach, klasztor i
muzeum na Św. Krzyżu.
Ważną kwestią poruszoną na kolejnym spotkaniu był piknik integracyjny w których
gościnnie ma uczestniczyć społeczność „Trzech Podwórek”, stanowiąc własną drużynę piłkarską
w rozgrywce meczu między dwoma społecznościami lokalnymi. Społeczność ustaliła, iż wraz z
uczestnikami Klubu Wolontariusza wykonają banery dopingujące na mecz.
Drugim wyjazdem edukacyjnym był wyjazd edukacyjnoedukacyjno-szkoleniowy społeczności
Warszyca i Reymonta, którzy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach indywidualnych i grupowych z
psychologiem oraz w zajęciach organizowanych przez animatorów tj. spacery, jazda na gokartach,
gry i zabawy animacyjne, gry w karty. Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję zintegrować się
zarówno z członkami własnej społeczności jak i animatorami.
W ramach dalszych działań odbyły się prace związane z malowaniem ławek, sadzeniem
roślin, budową „skalniaka”, planowanie pozyskania siatki oraz jej wykonania.
Istotnym było spotkanie ze społecznością „Otwieramy Bramy”, którego głównym punktem
spotkania było opracowanie składu drużyn na mecz, który miał odbyć się podczas pikniku
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integracyjnego. Mieszkańcy ulic Warszyca i Reymonta ustalili, iż będą przygotowywać transparenty
mobilizujące piłkarzy do gry. Na kolejnym spotkaniu społeczność „Otwieramy Bramy” obejrzała
pokaz zdjęć przygotowany przez animatorów z wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych w których
uczestniczyli mieszkańcy oraz przygotowali pompony oraz wstępny plan banerów przydatnych na
mecz.
Z kolei podczas spotkania „Trzech Podwórek” społeczność nie tylko uczestniczyła w
pokazie zdjęć z rajdu w Góry Świętokrzyskie, ale także przeprowadzono kurs pierwszej pomocy,
oraz przygotowano banery i okrzyki na mecz „Otwieramy Bramy”-”Trzy Podwórka”. Przygotowano
także teren do posadzenia krzewów.
W kwartale tym odbyło się spotkanie ze społecznością „Otwieramy Bramy” dotyczące
wykonania banerów na mecz, ustalenia osoby witającej przybyłych gości, oraz wstępny plan
typowania miejsc do wykonania aranżacji zielonych.
Zwieńczeniem spotkań był piknik integracyjny, który odbył się w dniu 30.09.2013 roku
podczas, którego został rozegrany mecz pomiędzy społecznościami „Otwieramy Bramy”-”Trzy
Podwórka”. Szeregi drużyn zasilili przedstawiciele UM Radomsko, Rady Miejskiej w Radomsku
oraz przedstawiciele instytucji i organizacji lokalnych. Na terenie pikniku na sztalugach
rozstawione zostały prace malarskie wykonane w czasie warsztatów plastycznych przez ich
uczestników. W przygotowaniach wzięli udział mieszkańcy „Otwieramy Bramy” pomagając przy
rozstawianiu stołów, ławek, rozwieszaniu banerów, przy sprzątaniu po zakończeniu pikniku.
W IV kwartale roku odbyło się: ze społecznością „Trzech podwórek” 20 spotkań, ze
społecznością „Otwieramy
„Otwieramy Bramy” 7 spotkań.
Spotkania z mieszkańcami ulic Kolejowej, Zgody, Św. Rozalii dotyczyły rozmów o zbliżającej
się uroczystości z okazji pierwszego roku istnienia Klubu Wolontariusza.
Wolontariusza W trakcie spotkania
został omówiony plan uroczystości oraz terminy spotkań z dziećmi, młodzieżą i animatorami w
sprawie prób do przedstawienia pt.” Niezwykłe przygody Maksa Europejskiego”. W ramach
przygotowywania przedstawienia odbyło się 10 prób do przedstawienia, w których wzięli udział
animatorzy, dzieci oraz młodzież uczestnicząca w działaniach Klubu Wolontariusza. Uroczystość
odbyła się w dniu 18.10.2013 roku.
dotyczące dalszych prac na placu sprtowosprtowo-rekreacyjnym na terenie „po drewniaku”.
drewniaku”. Głównym
celem prac było zalanie fundamentów pod grilla oraz rozbiórka pozostałości po betonowym płocie.
Dalsze spotkania społeczności dotyczyły spraw związanych z placem wypoczynkowym oraz
przygotowaniem „Andrzejek”. Tematami dotyczącymi prac było: rozrzucenie ziemi na placu,
malowanie elementów do pergoli, posadzenie pozostałych roślin. Z kolei organizacja Andrzejek
jest kolejną inicjatywą mieszkanek „Trzech Podwórek”.
Kolejne wspólne działania animatorów i

społeczności to dokończenie prac wsadzania

drzewek i krzewów na terenie placu wypoczynkowowypoczynkowo-rekreacyjnego, przygotowanie terenu do
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montażu słupków na siatkę okalającą plac. W ramach wspólnych działań odbyły się także
warsztaty pieczenie chleba prowadzone przez jednego z mieszkańców „Trzech Podwórek”.
Kolejną wspólną ważną zabawą, była zabawa andrzejkowa przygotowana przez mieszkanki
„Trzech Podwórek” przy współpracy uczestników Klubu Wolontariusza. Mieszkanki we własnym
zakresie przygotowały słodki poczęstunek. Animatorzy wraz z liderem przygotowali mini
przedstawienie pt. „Czarnoksiężnik Trzech Podwórek”.
Udaną inicjatywą animatorów było zaproponowanie warsztatów przygotowania ozdób
choinkowych.
choinkowych Warsztaty te prowadziły dwie mieszkanki „Trzech Podwórek” natomiast
uczestnikami była społeczność „Otwieramy Bramy”.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia spotkała się społeczność
„Trzech Podwórek” i „Otwieramy Bramy” w celu ustalenia spotkań opłatkowych, które mają odbyć
się po świętach. Ponadto animatorzy wspólnie z dziećmi z Klubu Wolontariusza przystroili choinkę,
która rośnie na placu wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dodatkowo w ramach przygotowań do
wspólnej Wigilii osoby chętne z obu społeczności wraz z animatorami przygotowywali się do
zaprezentowania jasełek podczas spotkania wigilijnego. W ramach przygotowań zorganizowano 8
spotkań prób przygotowujących
przygotowujących do jasełek,
jasełek które wystawiono podczas uroczystego spotkania
wigilijnego projektu.
Z kolei wspólne działania animatorów ze społecznością „Otwieramy Bramy” dotyczyły przede
wszystkim tworzenia kącika zieleni przy ulicy Warszyca 3. Spotkania rozpoczęły się od tematu
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USŁUGI
USŁUG I OPIEKUŃCZE
W

celu

zapewnienia

opieki

i

pozostawienia

w

środowisku

osób

starszych

i niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizuje samodzielnie
usługi opiekuńcze zgodnie z art. 50 ust. 11-7 Ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej.
Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia
i niepełnosprawności wymagają pomocy osób drugich w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości
zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Świadczone są na wniosek osoby chorej na podstawie
zlecenia wydanego przez lekarza oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w
wymiarze od 2 do 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zakres świadczonych usług uzależniony jest od stanu zdrowia chorego oraz jego sytuacji
rodzinnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, usługi opiekuńcze mogą być świadczone
w godzinach popołudniowych.
W ramach zadań zleconych gminie, realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
dostosowane

są

do

szczególnych

potrzeb

wynikających

z

rodzaju

schorzenia

lub

niepełnosprawności osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki,
posiadające odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczne przygotowanie zawodowe, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz.1598 z późniejszymi zmianami).
Pomoc w formie usług jest odpłatna, odpłatność ustalana jest corocznie w pierwszym kwartale
danego roku, na podstawie wydatków poniesionych w roku poprzednim.
Uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku NR XXVI/203/12 z dnia 04.06.2012 roku
Zarządzeniem

Prezydenta Miasta Radomska Nr 49/2013 z

oraz

dnia 05.03.2013 roku, koszt

1 roboczogodziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, obowiązujący od
uzależniony od sytuacji

dochodowej osoby korzystającej z tej formy pomocy.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustalana
jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z późniejszymi zmianami) oraz
Zarządzenia NR10/2013 z dnia 05.03.2013 roku, Dyrektora MOPS w Radomsku w sprawie
ustalenia stawki 1 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
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psychicznymi. Ustalona stawka 1 roboczogodziny obowiązująca od 01 kwietnia 2013r. do 31
marca 2014r. wyniosła 18,10 zł.
Wzrost stawki 1 roboczogodziny w poszczególnych latach - usługi opiekuńcze zwykłe:
Ilość

Rok

roboczogodz.

Koszt usług opiek. zwykłe

Stawka za

Wzrost

1 roboczogodz.

%

2010

58.090

1.047,792

12,20

1,66

2011

53.706

1.009.955

12,70

4,09

2012

51.151

1.017.347

13,40

5,51

2013

55.286

1.141.180

14,20

5,97

Wzrost stawki 1 roboczogodziny
roboczogodziny w poszczególnych latach (usługi
(usługi opiekuńcze specjalistyczne dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej):
Społecznej):
Ilość

Koszt usług

Stawka za 1

Wzrost

roboczogodz.

opiek.specjalistycznych

roboczogodz.

%

2010

4.854

89.225

12,20

1,66

2011

5.200

98.438

12,70

4,09

2012

4.506

97.084

13,40

5,51

2013

2.919

74.349

18.10

35,07

Rok

W roku 2013 liczba środowisk objętych pomocą w formie usług opiekuńczych wyniosła : zwykłe –
135, specjalistyczne – 6;
Zestawienie udziału % klienta w odpłatności za usługi opiekuńcze zwykłe w okresie od stycznia

Odpłatno Nieodpła
ść

tnie

Ilość

15

osób

5

10

15

20

25

35

45

60

75

100

1

1

9

21

42

35

6

3

2

0

opiekuńcze
piekuńcze specjalistyczne w okresie
Zestawienie udziału % klienta w odpłatności za usługi o
od stycznia do grudnia 2013 r.
Odpłatność

3%

5%

Ilość osób

1

1

7% 11% 22,5%
22,5%
2

1

1
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Osoby zwolnione z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2013.

LICZBA OSÓB

Okres

Zmiana %

1 osoba

01.04 - 30.09.

35 - 25

1 osoba

01.01.- 30.06.

25 - 20

1 osoba

01.01.- 30.06.

60 - 50
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DZIENNY DOM
DO M POMOCY SPOŁECZNEJ
Zasady funkcjonowania DDPS określa Regulamin Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Radomsku.
DDPS czynny jest codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 16.00.
Dzienny harmonogram DDPS obejmuje prace w zakresie:
7.30 – 10.30 – praca administracyjno- biurowa
/sporządzanie dokumentacji dot. funkcjonowania placówki, załatwianie bieżących spraw,
aktualizacja dziennej ilości zamawianych posiłków/
10.30 – 12.00 – wydawanie zup z wkładką w Punkcie Wydawania Posiłków dla podopiecznych
MOPS,
12.00 - 12.30 - przygotowanie stołówki do wydawania obiadu dwudaniowego dla pensjonariuszy
DDPS,
12.30 – 13.00 - wspólny posiłek na stołówce,
13.00 – 15.30 - realizacja zajęć w rożnych formach,
15.30 - 16.00 - czas wolny spędzany wg indywidualnych potrzeb.
Prawo do korzystania i uczestniczenia w działalności Domu mają osoby starsze, samotne, renciści
i emeryci, spełniający kryteria określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej, skierowane do korzystania z tej formy pomocy, po uprzednim przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej przez Dyrektora MOPS Radomsko.
Do zadań DDPS należy udzielanie świadczeń w zakresie:
•

tworzenia

odpowiednich

warunków

do

kilkugodzinnego

przebywania

osób

zakwalifikowanych do tej formy pomocy,
•

organizowania życia kulturalnego i towarzyskiego,

•

organizowania zajęć w ramach terapii grupowej,

•

możliwości korzystania z urządzeń do podtrzymywania nawyków higienicznych,

•

zapewnienia jednego posiłku dziennie / obiad dwudaniowy/.

Pensjonariusz Domu ponosi pełną -100%- odpłatność wynikającą z kosztu zakupu dwudaniowego
obiadu.
W każdym tygodniu według indywidualnych potrzeb realizowane były zadania z zakresu:
- organizacji pomocy socjalnej i społecznej
przeprowadzono wywiady środowiskowe, aktualizacje dokumentów dot. zmian sytuacji
materialno -

bytowej pensjonariuszy, odbyto rozmowy indywidualne i grupowe, udzielono
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Pobyt na terenie Domu i korzystanie ze świadczonych usług jest nieodpłatny.
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wsparcia w rozwiązywaniu spraw osobistych, pomocy w podtrzymywaniu nawyków higieny
osobistej /udostępnienie pomieszczeń sanitarnych/
- organizacji terapii zajęciowej
•

zorganizowano szereg imprez okolicznościowych:
/Dzień Babci, Dziadka, Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Śniadanie
Wielkanocne, Dzień Seniora, Andrzejki, Spotkanie Wigilijne/

•

w każdą środa tygodnia odbywały się spotkania przy herbatce; przygotowywano gorący
oraz słodki poczęstunek dla pensjonariuszy DDPS,

•

wg potrzeb pensjonariuszy organizowano zabawy taneczne bądź słuchano muzyki,
zorganizowano szereg odczytów, pogadanek przygotowanych przez zaproszonych gości :
Straży Miejskiej, Komendy Policji. Służby Zdrowia, placówek oświatowych, filmów na
DVD, gier i zabaw /gry stolikowe, karty, warcaby/,

•

w ramach prowadzonych zajęć organizowano na bieżąco spotkania z okazji świąt
rocznicowych obchodzonych w tradycji polskiej.

Zgodnie z zadaniami placówki organizowane są działania aktywizujące podopiecznych, w tym
obszarze udało się zainicjować spotkania integrujące środowiska Seniorów między innymi z
pensjonariuszami DPS Radomsko i ŚDS Radomsko. Kontynuacja projektu

„Kawiarenka

Internetowa dla Seniora” i programu terapeutyczno-ruchowego „Sprawny Senior”.
W zakresie bezpieczeństwa osób starszych i promocji zdrowego stylu życia zorganizowano
spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej w Radomsku, KPP w Radomsku,TSSE, Szpitala
Powiatowego w Radomsku.
W okresie od 06.05.2013 do 31.12.2013 roku w ramach realizowanego partnerskiego projektu
przez MOPS Radomsko oraz Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy Razem” pod nazwą
„Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Radomsku”, seniorzy DDPS skorzystali z róznych form
medycyny, prawa i rehabilitacji. Ponadto zorganizowano cykl zajęć:
−

artystyczno – plastyczne obejmujące np. decupage, filcowanie wełny, przygotowywanie
ozdób;

−

ruchowe mające na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników;

−

informatyczne

obejmujące

obsługę

komputera,

programów

biurowych,

portali

społecznościowych i komunikatorów.
W ramach projektu zorganizowano 3 – dniowy wyjazd integracyjny, gdzie seniorzy mieli okazję
zwiedzić Sopot, Gdańsk, Westerplatte.
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W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku, liczba pensjonariuszy korzystających z usług DDPS,
zgodnie z wydanymi decyzjami wyniosła 38.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzi

działalność w zakresie dożywiania w oparciu

utworzony Punkt Wydawania Posiłków.
Z tej formy pomocy korzystały osoby spełniające kryterium dochodowe określone w Ustawie o
pomocy społecznej i Programie Wieloletnim „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
Podopieczni zakwalifikowani do tej formy pomocy korzystali nieodpłatnie od poniedziałku do
soboty z gorącego posiłku w postaci zupy z wkładką.
W zależności od indywidualnych potrzeb, osoby mogły zjeść posiłek na miejscu w stołówce DDPS,
bądź

otrzymać na wynos. Ponadto

osoby chore,

niepełnosprawne, mające problemy z

poruszaniem się, miały dowożony codziennie posiłek w godzinach od 10.00 do 13.00 do miejsca
zamieszkania.
Od stycznia do grudnia 2013 roku liczba podopiecznych korzystających z zup z wkładką wyniosła
średnio 91 osób, w tym:
- na miejscu 53 osoby,
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- dowóz do miejsca zamieszkania 38 osób.
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SPRAWOZDANIE
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
na terenie miasta Radomsko
Radomsk o w 2013
201 3 r.
(Prace społecznie użyteczne organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie
użytecznych)
1. Liczba osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń
z pomocy społecznej, które zostały skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych w
okresie 02.04.2013r. – 30.11.2013r. (na podstawie Porozumienia Nr 1/2013 z dn.
25.03.2013r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą
Powiatu Radomszczańskiego a Urzędem Miasta Radomsko):
−

60 osób

2. Liczba godzin wykonywania
wykonywania prac społecznie użytecznych:
•

każdy bezrobotny, zgodnie z art. 73 A ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonywał prace społecznie użyteczne w
wymiarze 10 godzin w tygodniu (40 godzin w miesiącu).

3. Rodzaj prac społecznie użytecznych wykonywanych w okresie 02.04.2013r. – 30.11.2013r. na
terenie miasta:
•

pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela, opiekun, referent,

prace porządkowe oraz

drobne prace remontowe na terenie wokół szkół, przedszkoli oraz na terenie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Radomsku, Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomsku, Ośrodka
Wspierania Rodziny w Radomsku, Miejskiego Domu Kultury w Radomsku,
Radomsku,
•

pomoc opiekunki w Dziale Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radomsku,

•

goniec w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku,
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4. Koszt prac społecznie użytecznych wykonywanych
wykonywanych na terenie Miasta Radomsko

L.p.

Okres

Liczba osób

Liczba godzin

wykonywania

wykonujących

wypracowanych

prac

prace

w ramach prac

społecznie

społecznie

społecznie

użytecznych

użyteczne

użytecznych

Stawka

Kwota

za

wypłaconych

godzinę
godzinę

świadczeń

pracy

pieniężnych

1.

IV 2013r.

60

2360

7,70

18172,00

2.

V 2013r.

60

2326

7,70

17910,20

3.

VI 2013r.

60

2315

8,00

18520,00

4.

VII 2013r.

60

2384

8,00

19072,00

5.

VIII 2013r.

59

2330

8,00

18640,00

6.

IX 2013r..

60

2330

8,00

18640,00

7.

X 2013r.

60

2317

8,00

18536,00

8.

XI 2013r.

58

2240

8,00

17920,00

-

18602

-

147410,20

Razem

IV – XI 2013r.

Udział Funduszu Pracy

60 %

88446,12

Udział Gminy

40 %

58964,08
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Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku za rok 2012
201 2
1. Dane podstawowe
a) Nazwa podmiotu prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 12a

b) Typ domu: A ; B;
•

Zasięg terytorialny wsparcia udzielanego przez środowiskowy dom samopomocy
W roku 2012 mieszkańcy następujących gmin byli uczestnikami ŚDS :

1. Gmina Radomsko – porozumienie zawarte w dn.06.11.2012r.
2. Gmina Kodrąb – Porozumienie zawarte w dn. 22.03.2011r.
3. Gmina Gomunice – Porozumienie zawarte w dn. 1.07.2011r.
4. Gmina Ładzice – Porozumienie zawarte w dn. 15.06.2011r.
5. Gmina Gidle – Porozumienie zawarte w dn.19.09.2013r.

•

Statutowa liczba miejsc wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

wynosiła
60 uczestników.
2. Uczestnicy
podziale na kategorie uczestników: A – 22 ; B –41 ;
a) Ogólna charakterystyka grupy uczestników
 liczba uczestników z deficytami towarzyszącymi w poszczególnych kategoriach A – 9 ;
B- 25;
25;
 opis rodzaju deficytów towarzyszących :
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e) Liczba uczestników wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, w
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Epilepsja, astma oskrzelowa, schorzenie kardiologiczne, nadciśnienie tętnicze, zapalenie
stawów, cukrzyca, stwardnienie guzowate, stan po udarze mózgu, Reumatoidalne Zapalenie
Stawów wieku młodzieńczego, choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, niewydolność
nerek, wady postawy, osteoporoza, zaćma, refluks żołądkowo – przełykowy, zaburzenia mowy,
alergia, niedowład połowiczy prawostronny, niedowład prawego nerwu twarzowego, wada
serca, otyłość, żylaki kończyn dolnych, karłowatość.

b) inne informacje o uczestnikach
(dot. struktury wiekowej grupy uczestników, sytuacji materialnej, itp.)

Uczestnikami ŚDS w 2013r. były osoby w przedziale wieku od 21 do 70 lat.
Sytuacja materialna uczestników była bardzo zróżnicowana i kształtowała się następująco:
- renta socjalna – 26; renta rodzinna – 11; renta z tytułu niezdolności do pracy – 16;
- zasiłek stały – 8; świadczenie pielęgnacyjne – 11; zasiłek pielęgnacyjny – 42; alimenty – 1;
- wynagrodzenie za pracę – 5; dochód z działalności gospodarczej – 6; bez dochodu – 1;
- emerytura – 18; dochód z zalesienia-1; praca dorywcza -1;
- dochód z wynajmu lokalu-1; dodatek mieszkaniowy-1; dochód z gospodarstwa rolnego -2;
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- zasiłek rodzinny-1;
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c) zmiany w liczebności i składzie osobowym grupy uczestników w ciągu roku
sprawozdawczego oraz przyczyny tych zmian,

W ciągu roku sprawozdawczego uległa zmianie liczba oraz skład osobowy grupy uczestników z
następujących powodów:
- rezygnacja ze względu na pogorszenie stanu zdrowia - 4 osoby,
- rezygnacja z powodu wyjazdu (zmiana miejsca zamieszkania) - 1 osoba,
- rezygnacja ze względu na osiągnięcie wysokiego poziomu usamodzielnienia umożliwiającego
funkcjonowanie w środowisku rodzinnym - 2 osoby,
- rezygnacja ze względu na trudności z transportem do ŚDS – 1 osoba,
- rezygnacja z powodu zatrudnienia – 1 osoba,
- wygaśnięcie decyzji – usamodzielnienie i powrót do środowiska macierzystego – 2 osoby;
- wygasnięcie decyzji i nie przdłużenie decyzji z powodu zaplanowanego pobytu w dziennym
oddziale psychiatrii środowiskowej- 2 osoby;

3. Siedziba jednostki
a) usytuowanie siedziby

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada prawo do dysponowania nieruchomością przy
ul. Stara Droga 85 w Radomsku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerami:
14/7,14/6, Obręb 30 na cele budowlane (umowa dzierżawy nr) Od IV kwartału 2008 roku jest
realizowana inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjno
– socjalnego na Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku. Do końca 2011 r.
zrealizowano prace adaptacyjne w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania jedną z
trzech kondygnacji budynku tj. przyziemia (decyzja nr 14/2011 Powiatowego Inspektora
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Nadzoru Budowlanego w Radomsku z dnia 25.01.2011r.), w którym od dnia 26 stycznia 2011
r. rozpoczął działalność ŚDS dla 30 uczestników. W roku 2011 rozpoczęto i zakończono prace
adaptacyjne umożliwiające

oddanie do użytkowania pozostałych dwóch kondygnacji tj. piwnic i pierwszego piętra.
Od stycznia ŚDS powiększył liczbę uczestników do 60 osób.
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b) powierzchnia użytkowa1 - 1042,55 m²
m²
c) bariery architektoniczne : nie występują
d) udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym:
− na poziomie użytkowanej kondygnacji (przyziemie) znajduje się toaleta w pełni
przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
− w styczniu 2012 roku do użytku została oddana dodatkowa toaleta dla

osób

niepełnosprawnych w piwnicy budynku,
− zainstalowano windę zewnętrzną obsługującą trzy poziomy budynku ,
− zainstalowano podjazd dla osób niepełnosprawnych,
− zajęcia plastyczne oraz krawieckie odbywają się na stołach o wydłużonych blatach
umożliwiających swobodny podjazd wózkiem,
− dostęp do wszystkich pracowni nie jest ograniczony barierami architektonicznymi, w
pracowni kulinarnej zainstalowano stół z wysuwanym blatem do pracy dla osób na
wózkach,

e) wykaz pomieszczeń ze wskazaniem powierzchni, przeznaczenia i wyposażenia:

Powierzchnia
[w m2]
7,75

Przeznaczenie 2
Praca administracyjna.
Przechowywanie konspektów
zajęć.
Praca administracyjna.

Pokój
kierownika

17,38

Świetlica ogólna

70,04

Spotkania uczestników oraz
ich rodzin.

Biblioteka

13,51

Sala
komputerowa

16,54

Możliwość czytania książek
i czasopism w ciszy i spokoju.
Prowadzenie zajęć komputerowych z uczestnikami ŚDS.

Gabinet

24,88

1

Wykonywanie podstawowych

Wyposażenie4
Biurko, komoda,
kserokopiarka,
komputer, fotel
Biurko, fotel,kanapa,
stolik szklany,
komoda,szafa aktowoubraniowa,faks,telefon,
Dwa duże rozkładane
stoły, dwie kanapy, dwa
fotele, krzesła, komoda,
sprzęt RTV, półka
stojąca,
Komoda, fotel, półki
biblioteczne,biurko,
5 komputerów, fotele,
stoliki komputerowe,
komoda.
Biurko, leżanka, para-

Dotyczy tej części budynku, którą użytkuje ŚDS
Opis zgodny z treścią § 18 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy

2
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Symbol/nazwa
pomieszczenia
Przyziemie
Pokój służbowy
pracowników

90

pielęgniarki

Gabinet
psychologa

18,85

Pracownia
kulinarna

28,34

Jadalnia

42,97

Sala
rehabilitacyjnoruchowa

Pracownia
muzykoterapii

Toaleta dla
personelu,
prysznic
WC dla
osób
niepełnosprawn
ych
WC damski,
męski, prysznic

45,35

32,50

5,27

pomiarów życiowych,
udzielanie
pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia życia, trening
lekowy, trening higieniczny,
czynności pielęgnacyjne.
Poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne, socjalne. Pełni
jednocześnie funkcję pokoju
wyciszania.
Przygotowanie posiłków
w
ramach
treningu
kulinarnego,
prowadzenie treningu umiejętności praktycznych,

wan, szafka na leki,
ciśnieniomierz, glukometr, niezbędne leki
i środki opatrunkowe.

Spożywanie posiłków,
prowadzenie terapii zajęciowej,
Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, aktywizacji ruchowej
oraz działań wspierających
w postaci treningów, zajęcia
teatralne.
Prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych,
relaksacyjnych.

Stoły, krzesła, komoda.

Zgodnie z przeznaczeniem

Biurko, komoda,
fotel – 2 szt, szafa
aktowo-ubraniowa
Zabudowa szafkowa
kuchenna, 1 lodówka,
mikrofalówka,
piekarnik ,płyta
indukcyjna, zmywarka
do naczyń oraz sprzęt
AGD.

Materace,rowerki
stacjonarne, atlas,
stepp.

Podstawowy sprzęt
do nauki rytmiki
(tamburynki, pałeczki,
trójkąty).
Podstawowe

Pochwyty metalowe
umywalkowe oraz
sedesowe.

15,18

Zgodnie z przeznaczeniem

Podstawowe

Magazyn
środków
czystości
Pomieszczenie
porządkowe

3,48

Przechowywanie
czystości

4,26

Magazyn
żywności
Wiatrołap

6,4
3,42

Wiatrołap

3,83

Przechowywanie akcesoriów do Szafka
metalowa,
sprzątania i innych sprzętów
umywalka,
zlew
metalowy
Przechowywanie
żywności Regały metalowe – 2
zużywanej do terapii kulinarnej szt, 1 lodówka
Wejście do budynku od strony
ogrodu
Wejście główne do budynku

środków Regał
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Zgodnie z przeznaczeniem
4,58
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Komunikacja
Śluza
Hall
I kondygnacja
Pokój
terapii
zajęciowej

18,35
5,94
22,35

Klatka schodowa

24,92

Prowadzenie treningu
umiejętności społecznych oraz
grupowych zajęć edukacyjnych.

Komunikacja
Pokój
terapii
indywidualnej

29,03
13,94

Miejsce
przygotowywani
a posiłków
Szatnia męska

6,48

Ciąg komunikacyjny do windy
Prowadzenie zajęć
indywidualnych
rewalidacyjnych
Prowadzenie terapii kulinarnej Zabudowa szafkowa
indywidualnej
kuchenna ze zlewem

Sanitariat męski

9,35

Sanitariat
damski
Szatnia damska
Pomieszczenie
porządkowe
Biuro – pokoje
pracowników

7,19
3,42
2,62
13,08

Świetlica

44,38

Komunikacja
Piwnice
WC dla osób
niepełnosprawn
ych
Maszynownia
Pomieszczenie
porządkowe

15,36

Archiwum
Hall
Sala
Doświadczania
Świata

10,37
31,32
30,95

6,5
2,9
7,02

Półka, szafa grająca,
wibropodest,
wykładzina, 2 pufy
z
granulatem
Meblościanka
Komoda, stół, krzesło –
6 szt.

Przechowywanie
odzieży
podopiecznych
Zgodnie z przeznaczeniem Podstawowe
Zachowanie higieny osobistej
Zgodnie z przeznaczeniem
Podstawowe
Zgodnie z przeznaczeniem
Przechowywanie akcesoriów do Umywalka, zlew
treningu porządkowego
metalowy
Praca administracyjna
Szafa aktowoubraniowa, biurko, fotel,
szafka wisząca,
komputer, komoda,
stolik szklany, 2 pufy z
oparciem
Spotkania integracyjne
TV, DVD, komoda, stolik,
uczestników
2 kanapy, 2 fotele,
półka wisząca
Klatka schodowa
Zgodnie z przeznaczeniem dla Pochwyty
metalowe
osób niepełnosprawnych
umywalkowe
oraz
sedesowe
Pełni funkcję magazynu do Szafka
gospodarcza,
przechowywania
akcesoriów umywalka,
zlew
porządkowych
metalowy
Wyjście ewakuacyjne
Prowadzenie terapii
Łóżko wodne, basen z
polisensorycznej
piłkami,
lustrzany
domek, fotel masujący,
mata masująca, tor
świetlno-dzwiękowy,
projektor, wykładzina
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3,17

Pełni funkcję korytarza
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Komunikacja

25,66

Ciąg komunikacyjny do windy

Pralnia,
suszarnia

14,55

Prowadzenie zajęć w zakresie Pralka automatyczna,
samoobsługi
suszarka na ubrania,
wanna, szafka metalowa

Szatnia męska
Sanitariat męski
Sanitariat
damski
Szatnia damska
Komunikacja
Pomieszczenie
pomocnicze
Szatnia ogólna

2,46
11,93
12,51
2,64
17,75
4,14

Podstawowe
Podstawowe

Klatka schodowa
Przełącznik główny prądu

-

Przechowywanie
odzieży
wierzchniej
i
obuwia
uczestników
Prowadzenie zajęć
terapeutycznych
Prowadzenie zajęć
rehabilitacyjnych, aktywizacji
ruchowej

Wieszak stojący, Szafki
metalowe
ubraniowe,
krzesła
Pracownia
17,45
Meblościanka,
stół,
plastyczna
krzesła, biurko
Sala rehabilitacji
24,21
UGUL z osprzętem,
drabinki
przyścienne,
lustro korekycjne, sprzęt
sportowy,
szafa
metalowa, biurko
Pomieszczenie
14,55
Przechowywanie
narzędzi Brak wyposażenia
gospodarcze
ogrodniczych,
podręczny
magazyn drewna do pracowni
stolarskiej
Pracownia
20,1
Nauka
szycia,
poznanie Dwie szafy metalowa,
krawiecka
podstawowych ściegów
dwie maszyny do szycia,
trzy stoły krawieckie,
krzesła
Pracownia
21,99
Prowadzenie zajęć
2 stoły warsztatowe,
ogrodniczo terapeutycznych
szafka
narzędziowa,
stolarska
szafa warsztatowa
Pomieszczenie
15,51
Spożywanie posiłków przez Półka
ze
zlewem,
socjalne
pracowników
w
przerwie zmywarka,
szafki
pracowników
śniadaniowej
metalowe
ubraniowe,
stolik, krzesła
Szatnia
9,18
Przechowywanie
odzieży Szafki
metalowe
pracowników
wierzchniej pracowników
ubraniowe
WC personel
2,9
Zgodnie z przeznaczeniem
Podstawowe
WC damskie
2,9
Zgodnie z przeznaczeniem
Podstawowe
WC męski
3,28
Zgodnie z przeznaczeniem
Podstawowe
Komunikacja
84
Pełni funkcję korytarza
• Wykorzystanie miejsc pobytu dziennego:
 średnioroczna frekwencja uczestników : 91,7 %
 wnioski z analizy obecności uczestników:
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32,29

-

93

Analizując średnioroczną frekwencję uczestników na zajęciach w ŚDS należy stwierdzić, że w
miesiącu styczniu 2013r. frekwencja była poniżej 90 %, natomiast w pozostałych miesiącach
szacowała się na poziomie powyżej 90%.
Główną przyczyną różnic we frekwencji uczestników ŚDS i jednoczesne zaniżenie było przede
wszystkim spowodowane względami zdrowotnymi uczestników, co bezpośrednio przyczyniło się
do zaniżenia frekwencji na zajęciach.

 opis działań podejmowanych w celu uzyskania możliwie najwyższego poziomu
wykorzystania miejsc:
W przypadku długich nieobecności uczestnika powyżej 10 dni roboczych spowodowanych
przede wszystkim hospitalizacją na Oddziale Psychiatrycznym kierowaliśmy na to miejsce z
listy rezerwowej, inną osobę za zaburzeniami psychicznymi wymagającej tego rodzaju wsparcia
w celu poprawy jej funkcjonowania w życiu codziennym a z samym uczestnikiem, rodziną,
lekarzem prowadzącym utrzymywaliśmy stały kontakt. W przypadku krótkich nieobecności
podejmowaliśmy działania w postaci pracy socjalnej, terapeutycznej, pedagogizację rodziców,
opiekunów w celu poprawy frekwencji. Działania te miały miejsce w trakcie wizyt domowych,
jak i rozmów telefonicznych motywujących uczestników/opiekunów do regularnego korzystania
z usług Ośrodka i związaną z tym realizacją IPPW-A. Jednocześnie cały czas jest prowadzona
praca socjalna przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Radomsku w celu objęcia pomocą jak najszerszej grupy potrzebujących tego rodzaju wsparcia.

 ocena skuteczności wyżej opisanych działań:
Powyższe działania przyniosły oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia statutowej liczby

W roku sprawozdawczym Dom był zamknięty w dniach: 02.05.2013, 16.08.2013,
23.12.2012r.
23.12.2012r. - 31.12.2012r.
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uczestników oraz utworzenia listy rezerwowej.
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•

Wykorzystanie miejsc całodobowych okresowego pobytu
liczba miejsc całodobowych okresowego pobytu - nie dotyczy,
liczba uczestników, którzy korzystali z

miejsc całodobowych okresowego

pobytu w roku sprawozdawczym - nie dotyczy,
okres korzystania

z

miejsc

całodobowych

okresowego pobytu przez

poszczególnych uczestników - nie dotyczy,
przyczyny korzystania przez uczestników z miejsc całodobowych okresowego
pobytunie dotyczy,

Lp.
1

2

Skład zespołu wspierającowspierająco-aktywizującego i kwalifikacje jego członków

Stanowisko
Kierownik

Terapeuta

Główne zadania
Organizowanie
prawidłowego
funkcjonowania ŚDS.
Nadzór nad pracą
pracowników
zatrudnionych w ŚDS.
Przewodniczenie w
posiedzeniach Zespołu
Aktywizująco wspierającego

Prowadzenie zajęć
plastycznych, treningu
budżetowego, treningu
umiejętności
praktycznych

Forma
zatrudnienia
i wymiar
czasu pracy

Umowa
o pracę.
1 etat

Kwalifikacje

Studia
PodyplomoweOrganizacja
Pomocy
SpołecznejUniwersytet
Łódzki.

Staż pracy
z osobami
z zaburzeniami
psychicznymi
18 lat ( w
tym15 lat pracy
w DPS dla
przewlekle
i psychicznie
chorych.)

PWSFTiTV
w
Łodzi
wydział
Organizacji
Produkcji
Filmowej
i Telewizyjnej.

1 etat

Medyczne
Studium
ZawodoweFizjoterapia.
Wyższa Szkoła 3 lata
Pedagogiczna
w
CzęstochowieWydział
Pedagogiczny,
kierunek
–
pedagogika,
spec.
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Psycholog terapeuta

Poradnictwo
psychologiczne
indywidualne i grupowe,
poradnictwo rodzin,

1 etat

4

Terapeuta intendentka

Prowadzenie treningu
umiejętności
społecznych, treningu
budżetowego, zajęć
komputerowych,
prowadzenie ewidencji,
prowadzenie spraw
administracyjnych.

1 etat

Uniwersytet
Humanistyczn
oPrzyrodniczy
Jana
Koczhanowski
ego
w Kielcach
Wydział Nauk
Spolecznych,
kierunek
Pedagogika
w
zakresie
dora-
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3

pedagogika
społeczna
i
terapia
pedagogiczna.
Studia
podyplomoweedukacja
przedszkolna
i
wczesnoszkol
na
Uniwersytet
3 lata
Łódzki-Wydział
Nauk o Wycho
waniu,kierune
k-psychologia,
spec.
psychologia
zdrowia,
i kliniczna.
Wyższa Szkoła 3 lata
Społeczno Ekonomiczna
w Warszawie
Wydział
Pedago giczny,
kierunek
pedagogika
w
zakresie
oświata
samorządowa
i doradztwo
zawodowe.

96

dztwo
zawodowe.
Studia
Podyplomowe
w zakresie
profilaktyki
i
terapii
uzależnień,
organizowane
przez
Uniwersytet
Humanistyczn
oPrzyrodniczy
Jana
Kochanowskie
go
w Kielcach
Pielęgniarka

Prowadzenie treningu
umiejętności
praktycznych,
treningu lekowego,

1 etat

Liceum
Medyczne
w Płocku o
spec.
pielęgniarstwo
.

4 lata i 2m-ce.
Doświadczeniespecjalistyczne
usługi
opiekuńcze
z
osobami
zaburzonymi
psychicznie.

6

Terapeuta

Prowadzenie pracowni
teatralnej, treningu
spędzania czasu
wolnego i pracowni
ogrodniczej

1 etat

7

Terapeuta

Prowadzenie treningu
kulinarnego, treningu
umiejętności
praktycznych,

1 etat

8

Terapeuta

Prowadzenie zajęć
muzycznych z
zastosowaniem
dostępnego sprzętu
muzycznego,

3/4 etatu

WSP w
3 lata
Częstochowie,
Historia ,
specjalność
nauczycielska,
Studia
podyplomowe:
oligofrenoped
agogika.
Wyższa Szkoła 2 rok
FilozoficznoPedagogiczna
Ignatianum w
Krakowie,kier.
pedagogika
społ.opiekuńc
za.
Dyrygentura – 3 lata
Lwowska
Wyższa Szkoła
Muzyczna.
Wychowanie
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9

Rehabilitant

Prowadzenie
1 etat
rehabilitacji
ruchowej
dla
uczestników,
zajęć
rekreacyjnoruchowych,

muzyczne –
Muzyczna
Pedagogiczna
Szkoła
Zawodowa we
Lwowie.
Fizjoterapia
2 lata
Politechnika
Opolska –
Wydział
Wychowania
Fizycznego i
Fizjoterapii.
Studia
podyplomowe
oligofrenoped
agogika

10

•
Lp.
1

Rehabilitant

Prowadzenie
1 etat
rehabilitacji
ruchowej
dla
uczestników,
zajęć
rekreacyjnoruchowych,

Państwowa
Medyczna
Wyższa Szkoła
Zawodowa w
Opolu kierunek
fizjoterapia

2 lata

Inni pracownicy Domu
Stanowisko
Pracownik
socjalny

Forma i wymiar zatrudnienia
3/4 etat – umowa o pracę

Kwalifikacje
Studia licencjackie: praca socjalna
Medyczne Studium Zawodowe w

Umowa o pracę, 1 etat

3

Opiekun

Umowa o pracę , ½ etatu

4
5

Sprzątaczka
Sprzątaczka

Umowa o pracę, ½ etatu
Umowa o pracę , ½ etatu

•

Łodzi.
Kierunek: praca socjalna.
Licem
Ogólnokształcące
Pajęcznie.
Publiczna Szkoła Podstawowa
Publiczna Szkoła Podstawowa

Opis wsparcia działalności domu przez opiekunów uczestników, członków ich rodzin
i/lub wolontariuszy.
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Asystent osoby
niepełnosprawnej

2
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w

W 2013 roku działalność ŚDS wspierało 3 wolontariuszy.
1. w ramach umów wolontariackich

wolontariusze prowadzili zajęcia plastyczne,

rekreacyjne i ruchowe, gry i zabawy stolikowe, wspierali zajęcia w stolarni oraz
w pracowni muzycznej z uczestnikami ŚDS.

•

Terminy

spotkań

zespołu

wspierającowspierająco-aktywizującego

odbytych

w

roku

sprawozdawczym celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania
wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów:
Styczeń 2013r. - 2 spotkań zespołu,
Luty 2013r. - 5 spotkań zespołu,
Marzec 2013r. - 9 spotkania zespołu,
Kwiecień 2013r. - 16 spotkań zespołu,
Maj 2013r. - 14 spotkań zespołu,
Czerwiec 2013r. - 6 spotkania zespołu
Lipiec 2013r. - 4 spotkania zespołu
Sierpień 2013r. - 14 spotkanie zespołu
Wrzesień 2013r. - 13 spotkań zespołu
Październik 2013r. - 12 spotkań zespołu
Listopad 2013r. - 10 spotkań zespołu
Grudzień 2013r. - 9 spotkania zespołu

Liczba wniosków skierowanych przez zespół wspierająco-aktywizujący do jednostki
prowadzącej lub zlecającej o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form
wsparcia

w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia wraz ze wskazaniem

proponowanych form tego wsparcia : nie dotyczy,
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Usługi świadczone przez Dom
treningi
Rodzaj
treningu

1

Trening
kulinarny

2

Trening
nauki
higieny
Trening
umiejętności
praktycznych

3

Liczba
uczestników
treningu/zajęć
od 2 do 5

Łączna
liczba
godzin
400

od 1 do 8

12

29

193

Informacje o sposobie realizacji zajęć
W ramach treningu kulinarnego uczestnicy
poznawali i doskonalili czynności z
wiązane z przygotowaniem prostych
posiłków.
Po
sporządzeniu posiłku
uczestnicy konsumując posiłek poznawali
zasady zachowania się przy stole.
Trening ten miał na celu wyrobienie wśród
uczestników nawyku systematycznego
dbania o higienę osobistą
Trening
umiejętności
praktycznych
realizowany był w następujących formach :
- trening reperowania odzieży. Zajęcia te
organizowane
były
w
formie
indywidualnych treningów dostosowanych
do zdolności manualnych uczestników. W
trakcie zajęć uczestnicy
uczyli się
przyszywania
guzików,
cerowania,
zszywania odzieży, przyszywania koralików,
cekinów,
wszywania suwaka, skracania spodni.
- trening szycia przedmiotów codziennego
użytku.
Podczas tych zajęć uczestnicy poznawali
podstawy teoretyczne i praktyczne
wykonywania fartuchów, przyborników,
poduszek
do
szpilek,
poduszek
dekoracyjnych, broszek z filcu i satyny oraz
tekstylne ozdoby bożonarodzeniowe.
Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi
ściegami hafciarskimi i mieli okazję wyszyć
własnoręcznie
bieżniki,
obrazy
na
kanwach,serwety.
Zajęcia prowadzone były w formie
indywidualnej i grupowej.
- trening pielęgnacji roślin doniczkowych.
Zajęcia te realizowane były w formach
indywidulnych i grupowych treningów
podczas których, uczestnicy zapoznali się
ze sposobami nawożenia roślin ich
przesadzania, mycia, podlewania.
- trening zaradności życiowej.
Zajęcia realizowane były w formie
indywidualnych treningów. Uczestnicy
mogli zapoznać się z obsługą pralki
automatycznej, sposobami czyszczenia i
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.

100

konserwacji
obuwia,
samodzielnego
ubierania się, sposobami prasowania
odzieży, bielizny osobistej, ubrań.
Trening
budżetowy

5

Trening
dbania
o wygląd
zewnętrzny
Trening
umiejętności
spędzania
czasu
wolnego

6

od 2 do 20

100

8

95

Uczestnicy poznawali wartość pieniądza,
ćwiczono umiejętne
gospodarowanie
środkami finansowymi.
Wyrobienie nawyku regularnego dbania o
wygląd zewnętrzny

od 5 do 20

160

W

ramach

spędzania

treningu

czasu

umiejętności

wolnego

uczestnicy

zapoznali się ze sposobem
korzystania z wypożyczalni książek w
bibliotece
miejskiej. Uczyli się organizacji czasu
wolnego
poprzez gry i zabawy świetlicowe, a także
poprzez
przygotowanie i uczestnictwo w imprezach
okolicznościowych i dyskotekach.
W

ramach

powyższego

treningu

organizowane
były spacery do parku oraz wyjścia do
Muzeum,
kina , Miejskiego Domu Kultury.
Podopieczni ŚDS uczestniczyli także w
uroczystościach ,spotkaniach integracyjnych i
wyjazdach,
takich jak:
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-25.01.2013 – Dyskoteka Karnawałowa,

-30.01.2013– Spotkanie integracyjne z
przedstawicielami stowarzyszenia Centrum
Integracji Młodzieży w Radomsku,występ

101

ośrodkowej grupy teatralnej prezentującej
twórczość

poetycką

uczestnika

śds

p.Szymona Cieślika,poczęstunek.
08.02.2013

–

Ostatkowa

zabawa

karnawałowa -bal przebierańców.
12.02.2013

-Integracyjne

spotkania

walentynkowe z seniorami z DDPS w
Radomsku.

Wspólne

oglądanie

przedstawienia pt.”Miłość nie jedno ma
imię”
08.03.2013

-

Dzięń

Kobiet,wspólna

zabawa i poczęstunek.
21.03.2013 – występ artstyczny z okazji
pierwszego dnia wiosny.Występ odbył się w
MDK w Radomsku przy współpracy SOSW
w

Radomsku

i

był

połączony

z

kiermaszenm .
- 27.03.2013 – Spotkanie Wielkanocne
dla uczestników i ich rodziców.Występ
ośrodkowej

grupy

teatralnej,poczęstunek.W spotkaniu wzięli
udział

przedstawiciele

miasta,dyrekcja

MOPS

władz

oraz

ksiądz

proboszcz pobliskiej parafii.
5.04.2013 – Śniadanie Wielkanocne dla
uczestników,

rodziców

i

opiekunów,

-

12.04.2013-

Świętowanie
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pracowników ŚDS i zaproszonych gości.
urodzin

uczestników urodzonych w lutym,marcu.
-

22.04.2013-

Udział

w

XI

OgólnpolskimFestiwalu

Artystycznym

Radomsku.Prezentacja

uczestników

kategoriach
wiersza,lepienie z gliny.

w
w

piosenka,recytacja
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-

08.05.2013-

Integracyjne

krawieckie.Wyjście

do

zajęcia

DDPS

Radomsku.Wykonywanie

w

strojów

ekologicznych

z

papieru,folii,zakrętek,butelek
plastikowych.
-

23.05.2013-

Olimpiadzie

Uczestnictwo

Osób

w

VIII

Niepełnosprawnych

Ziemi Łódzkiej.
-

15.05.2013

-

Integracyjne

krawieckie

zajęcia
pt.”Moda

Ekologiczna”.Wykonywanie

wraz

z

seniorami DDPS w Radomsku strojów
ekologicznych biorących udział w pokazie
mody ekologicznej
- 27.05.2013 – Uroczystość z okazji „ Dnia
Rodzica”
-7.06.2013 – Udział w Festynie z okazji
Radomszczańskich
Udział

w

Dni

Integracyjnych.

dyskotece

dla

osób

niepełnosprawnych.
- 25.06.2013 – Wycieczka autokarowa do
Krakowa.
- 12.07.2013- Pokaz mody ekologicznej z
udziałem

seniorów

z

DDPS

oraz

uczestników ŚDS.
okolice Radomska.
-

02.09.2013

–

Świętowanie

urodzonych w sierpniu i wrześniu.
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- 30.08.2013 – Wycieczka rowerowa w
osob

- 30.09.2013 – Dyskoteka i poczęstunek z
okazji Dnia Chłopaka. -11.10.2013 –
Wycieczka
Radomska.

rowerowa

w

okoli

ce
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27.11.2013- Udział w IV Dniach Integracji
pt.”Z

przyjaciółmi

29.11.2013

się

–Zabawa

nie

nudzę.

Andrzejkowa

-

wróżby, dyskoteka, poczęstunek
-6.12.2013 – Spotkanie z Mikołajem.
-18.12.2013 – Spotkanie Wigilijne z
udziałem

uczestników,ich

rodziców,przedstawicieli

władz

MOPS,księdza

proboszcza

miasta,
pobliskiej

parafii.
-

21.12.2013

–

udział

w

Wigilii

Radomszczan.Występ
ośrodkowej grupy wokalno – teatralnej z
udziałem
terapeutów
ŚDS.Kiermasz

oraz
prac

uczestników
świątecznych

wykonanych w ŚDS.
Trening
umiejętności
społecznych i
interpersonalnych

od 1 do 15

160

Trening umiejętności interpersonalnych
realizowany był w formie zajęć grupowych.
Uczestnicy podzieleni na dwie grupy (I
grupa osoby upośledzone umysłowo, II
grupa osoby z zaburzeniami psychicznymi)
mieli możliwość zapoznania się z:
- teorią asertywności oraz brać udział
w
ćwiczeniach
aktywizujących
doskonalenie nowych umiejętności w tym
zakresie,
- teorią i praktyką budowania poczucia
własnej wartości,
- ćwiczeniami doskonalącymi sposób
wyrażania własnych emocji.
- ćwiczeniami pobudzającymi twórcze
myślenie.
- udziałem
w treningu aktywizacji
zawodowej,
- minimalizowaniem
trudności w
komunikacji,
-kształceniem umiejętności współpracy i
komunikowania się w grupie na zasadach
otwartości, partnerstwa i wzajemności,
-sposobami radzenia sobie ze stresem,
Treść zajęć oraz ich forma dostosowane
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104

Trening
porządkowy

20

100

I poradnictwo psychologiczne
a)

indywidualne (liczba uczestników, którzy skorzystali z tej usługi)- 37

uczestników,
b)

grupowe (wymienić formy i zakres usługi oraz podać liczby osób uczestniczących

w poszczególnych sesjach) :
•

w formie spotkań społecznościowych obejmujące swym zakresem integrację
uczestników, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów między
uczestnikami, funkcjonowania (zachowania) podczas spotkań grupowych,
udzielanie grupowego wsparcia emocjonalnego uczestnikom będącym w trudnej
sytuacji, zwiększanie odwagi i umiejętności pokonywania lęku w trakcie wystąpień
publicznych. Doskonalenie umiejętności autoprezentacji.W spotkaniach
społecznościowych, które odbywały się raz w tyg. po 30 min. brało udział średnio
55 uczestników.

•

w formie grupowych sesji w gabinecie psychologa:
o

14.02.2013 - 3 osoby – doskonalenie umiejętności rozwiązywania
syt.konfliktowych, odbarczenie emocjonalne złości.

o

22.03.2013 - 2 osoby - doskonalenie umiejętności rozwiazywania
zaistniałej sytuacji konfliktowej. Udzielenie wsparcia emocjonalnego w
formie odbarczenia emocjonalnego złości.

I formy i zakres udzielonej uczestnikom pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń
zdrowotnych:
Uczestnicy mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską.
Ilość udzielonych porad psychiatrycznych w poszczególnych miesiącach:
 styczeń – 2, kwiecień – 1, maj – 4, sierpień - 2, wrzesień – 4, listopad – 3,
I opis wsparcia o charakterze opiekuńczym:
Uczestnicy mają zapewnioną pomoc i opiekę z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb,

możliwości.

Zapewnione

poczucie

bezpieczeństwa

podopiecznym w czasie przyjazdu i odjazdu z ŚDS,

towarzyszy

przy załatwianiu potrzeb
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były
do
zdolności
poznawczych
uczestników.
Uczestnicy wyrabiali nawyk
dbania o
czystość własnego otoczenia
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fizjologicznych oraz w czasie udzielania pomocy podczas spożywania posiłku jak
również pomoc chorym na wózkach przy bezpiecznym i swobodnym poruszaniu się
po ośrodku w celu umożliwienia uczestnictwa

w oferowanych zajęciach na

wszystkich kondygnacjach budynku.
I terapia ruchowa – rodzaj zajęć i ich organizacja:
W ramach zajęć ruchowych uczestnicy mają możliwość skorzystania z różnego
rodzaju sprzętu sportowego: rowerek stacjonarny, atlas, hantle, cykloergometr.
Często organizowane są turnieje: gra w piłkarzyki, bilard, ping-ponga. W okresie
wiosenno – letnim prowadzone były zajęcia rekreacyjno – sportowe w ośrodkowym
ogrodzie min. gra w piłkę nożną,siatkówkę,badmintona oraz gry i zabawy
sprawnościowe.W roku 2013 pięciu naszych uczestników wzięło udział w
Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Łasku.Poza tym codziennie prowadzona
jest gimnastyka poranna, a raz w tygodniu uczestnicy biorą udział w zajęciach
ruchowych prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz
aerobicu (średnio 12 osób). W minionym roku uczestnicy korzystali również z sali
doświadczania świata (5 – 8 osób dziennie)
I inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia (podać formy postępowania i liczbę
uczestników dla każdej z wymienionych form):
3 uczestników brało udział w projekcie systemowym organizowanym przez
PCPR w Radomsku pt: ,,Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej'' w ramach
instrumentu aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej.
12.
12 Posiłki
a) Z gorącego posiłku w ramach zadania własnego gminy, którym mowa w art. 17 ust.
korzystało 2 uczestników.
b) Z gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego w roku
sprawozdawczym korzystało 56 uczestników miesięcznie.
13.
13. Zajęcia klubowe
W roku sprawozdawczym w ramach działalności domu nie odbywały się zajęcia
klubowe.
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14.
14 Usługi transportowe
a) W roku sprawozdawczym dom świadczył usługi transportowe dla 47 uczestników, w
tym: dla 9 uczestników niepełnosprawnych fizycznie oraz dla 38 innych uczestników
z następujących powodów: zaburzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe.
•

Wykaz partnerów społecznych, z którymi współpracuje dom i ich udział
w zapewnieniu integracji społecznej uczestników

Cele i zakres
współpracy
1.Integracja
uczestników ŚDS
z
podopiecznymi DDPS
w Radomsku.

Partner

1

Dzienny Dom
Pomocy Społecznej
w Radomsku

2

PSP
nr
Radomsku

3

Biblioteka Publiczna
w Radomsku

Integracja uczestników
ŚDS, zapoznanie się
z zasobami
bibliotecznymi
i działalnością
Biblioteki,

4

Muzeum Regionalne
w Radomsku

Integracja uczestników
ŚDS,
zwiedzanie
z przewodnikiem
wystaw
eksponowanych
w Muzeum.

5

Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Integracja uczestników
ŚDS. Występ na scenie
Jaracza.

6

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Koło Pomocy
Dzieciom i Młodzieży

Integracja uczestników
ŚDS
z podopiecznymi TPD.

3

w

Integracja uczestników
ŚDS z uczniami szkoły
podstawowej z klas
III – VI .

Formy współpracy

Efekty

Wspólne gry i
zabawy oraz
śpiewanie piosenek

Integracja uczestników z najbliższym
otoczeniem społecznym ( DDPS
również jest prowadzony przez MOPS
w R-sku)

Wspólne zajęcia
plastyczne
i
ogrodnicze
realizowane
w
ramach
projektu
pt.”ŚDS partnerem
aktywnej integracji
w
mieście
Radomsko”.
Wspólne zwiedzanie
biblioteki, wspólne
czytanie opowiadań,
zapoznanie się z
księgozbiorem
Biblioteki,
korzystanie
z
multimedialnych
form oferowanych
przez Bibliotekę.
Nauka umiejętności
korzystania
z
biblioteki.
Wysłuchanie
wykładu
przewodnika
na
temat
historii
miasta Radomska i
historii
Muzeum,
zwiedzanie Muzeum
i aktualnych wystaw.
Zaprezentowanie
własnej twórczości
na scenie Jaracza w
MDK.

Integracja uczestników z najbliższym
otoczeniem społecznym. Zdobycie
nowych umiejętności plastycznych
i ogrodniczych.

Wspólne zajęcia
plastyczne,
fotograficzne
ogrodnicze

i

Integracja uczestników z najbliższym
otoczeniem społecznym, zdobycie
nowych umiejętności społecznych.

Integracja uczestników z najbliższym
otoczeniem społecznym, zdobycie
nowych umiejętności społecznych,
wiedzy historycznej.
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Lp.

Integracja uczestników z najbliższym
otoczeniem społecznym. Uzyskanie
możliwości zaprezentowania swoich
osiągnięć i umiejętności dla szerszej
publiczności.
Integracja
uczestników
ze
Środowiskiem lokalnym.
Uzyskanie nowych umiejętności
plastycznych,
fotograficznych
i
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7

Specjalny Ośrodek
Szkolno
Wychowawczy
w Radomsku

Integracja uczestników
ŚDS
z uczniami
SOSW w Radomsku.

8

Mobilne Centrum
Informacji
Zawodowej w
Piotrkowie Tryb.

Zdobycie nowych
umiejętności
interpersonalnych

realizowane
w
ramach
projektu
pt.”ŚDS partnerem
aktywnej integracji
w
mieście
Radomsko.”
Wspólne
występy
oraz
śpiewanie
piosenek.
Zwiedzanie szkoły.
Wspólne warsztaty
plastyczne.
Wspólne zajęcia.

ogrodniczych.

Integracja uczestników ŚDS z
najbliższym środowiskiem lokalnym.
Nabycie
nowych
umiejętności
wokalnych.

Integracja uczestników śds. Zdobycie
nowych umiejętności
interpersonalnych.
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Niepełnosprawnej
Ruchowo w
Radomsku.
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16.
16. Szkolenia pracowników.

Lp.

Tematyka szkolenia

Liczba
przeszkolonych
pracowników

Termin
szkolenia

Ocena efektów szkolenia

1

„Dramoterapia, jako metoda
pracy z podopiecznymi”

7.02.2013

2

Szkolenie spełniło oczekiwania
pracowników. Poszerzyło ich wiedzę
z zakresu stosowania dramy, jako
metody pracy z osobami
zaburzonymi psychicznie.

2

„Dwa światy i życie w
otchłani rozpaczy – praca z
osobami chorymi na
schizofrenię i depresję oraz
z ich rodzinami.”

25.04.2013

3

Szkolenie ciekawe, rozwijające
umiejętności praktyczne w
prowadzeniu zajęć w sdś.

3

„Praca z uczniem z
autyzmem”

21.05.2013

4

Szkolenie ciekawe.Poszerzyło
wiedzę terapeutów na temat
autyzmu oraz metod pracy z
osobami z autyzmem.

4

„ Alternatywne metody
komunikacji z osobami
niepełnosprawnymi.”

5-8.08.2013

2

Szkolenie ciekawe

5

„ Nowoczesne metody
aktywizacji osób
niepełnosprawnych”

22.10.2013

2

Seminarium poświęcone
zagadnieniu aktywizacji osób
niepełnosprawnych. Ciekawa
wymiana doświadczeń z powyższej
tematyki.

17.
17. Dokumentacja.
W roku sprawozdawczym Dom prowadził dokumentację zbiorczą oraz indywidualną w
pełni zgodną z treścią § 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9

18. Inne informacje o działaniach Domu w okresie sprawozdawczym:
Uczestnicy ŚDS wraz z terapeutami w dniu 20.06.2013 roku wzięli udział w
festynie pt. ”Jeden krok wiele radości” zorganizowanym w centrum miasta Radomska.
Cała impreza zorganizowana została z inicjatywy studentów Akademii Jana Długosza w
Częstochowie kierunku – praca socjalna. Festyn ten miał na celu poruszenie tematyki
wykluczenia

społecznego

osób

z

niepełnosprawnością

psychiczną,
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grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
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intelektualną,integrację ze środowiskiem, obaleniem stereotypów dotyczących osób z
niepełnosprawnością oraz prezentacją i promocją ŚDS w Radomsku. Podczas festynu
można było zakupić wyroby wykonane w pracowniach ŚDS -u, zjeść grillowaną kiełbasę
oraz obejrzeć występ wokalny uczestników ŚDS.
Dodatkowo zainteresowane osoby mogły uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i
nauczyć się filcowania na mokro ,wykonywania płaskorzeźb oraz skorzystania z usługi
malowania paznokci.
Wszystkie zajęcia warsztatowe prowadzili terapeuci ŚDS oraz studenci AJD w
Częstochowie.

19. Informacje o pozyskanych i wykorzystanych w roku 2013 środkach finansowych na
działalność Domu zawierają:
− informacja kwartalna za IV kwartał roku 2013 o której mowa w § 6 ust. 2
Porozumienia, złożona Wojewodzie w dniu 20 stycznia 2014 r.
− sprawozdanie roczne z wykorzystania środków finansowych,
finansowych o którym mowa w § 6
ust. 3 Porozumienia, złożone Wojewodzie w dniu 23 stycznia 2014 r.
− środki finansowe pozyskane przez ŚDS z innych źródeł niż budżet państwa:
− Wysokość środków pochodzących z odpłatności :
- kwota – 16 652,1
652,12
,12.
20. Funkcjonowanie i efekty pracy środowiskowego domu samopomocy w ocenie
jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie Domu
(po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i z uwzględnieniem dokonanych spostrzeżeń
mieszkańców gminy/powiatu, jeśli takie informacje są w posiadaniu samorządu).
W opinii władz samorządowych Miasta Radomsko funkcjonowanie i efekty pracy ŚDS w
Radomsku oceniane jest bardzo wysoko. Szczególnie samorząd zwraca uwagę na fakt, że
funkcjonowanie ŚDS ma bardzo pozytywny odbiór w środowisku lokalnym. Mieszkańcy
bowiem bardzo chętnie i licznie uczestniczą we wszystkich projektach i imprezach na
rzecz integracji środowiska lokalnego z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto z
opinii najbliższej rodziny uczestników wynika, że nie wyobrażają sobie już funkcjonowania
swoich najbliższych poza wsparciem ŚDS. Zauważają wyraźne korzyści z uczestnictwa
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swoich podopiecznych w zajęciach ŚDS tj. podwyższenie stopnia samodzielności w
zakresie samodzielności życiowej, ruchowej i społecznej poprzez udział w treningach
umiejętności oraz rehabilitacji oraz pomoc rodzinom w formie zapewnienia transportu
uczestników do i z ŚDS, a także znaczne podniesienie komfortu ich życia w związku ze
zwolnienia ich z opieki nad osoba niepełnosprawną przez kilka godzin w ciągu dnia.
Do władz samorządowych oraz radnych miejskich docierają również pozytywne opinie na
temat ŚDS od organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, kulturalnych i
pomocowych , które bardzo chętnie podejmują współpracę z ŚDS w zakresie integracji
społecznej. Potwierdzają to liczne wspólne imprezy organizowane zarówno na terenie
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miasta jak i na terenie ŚDS, w których również chętnie oni sami uczestniczą.
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Zespołu ds. wdrażania Modelu OPS i Standardu usług
Lider projektu: Miasto Radomsko/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku
Partner: Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy Razem” z siedzibą w Częstochowie
Wartość pierwotna projektu: 998.161,00 zł.
Wartość projektu po zmianach zaakceptowanych 22.11.2013 r.: 950.157,16 zł.
Projekt „Razem możemy więcej – koalicja na rzecz mieszkańców Radomska ” został złożony
przez Partnerstwo radomszczańskie w celu pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie
pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi oraz Gminnego
Modelu Realizacji Usług o Określonym Standardzie w Gminie. Pilotażowe wdrażanie prowadzono
od czerwca 2012 r. do listopada 2013 r. w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Partnerstwo radomszczańskie podjęło decyzję
przystąpienia do konkursu ponieważ w jego ramach można było zrealizować działania dla dobra
społecznego, a także wziąć udział w ważnym przedsięwzięciu. Ponadto, konkurs dawał możliwość
wniesienia przez partnerstwo jego własnego wkładu w wypracowanie nowego sposobu pracy z
klientami pomocy społecznej. Realizacja projektu umożliwiła podjęcie systematycznej i
innowacyjnej w swojej formie pracy z klientami.
W trakcie trwania projektu składano sprawozdania, dokonywano oceny standardów, wyrażano
opinie i proponowano zmiany. Członkowie partnerstwa uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach,
konferencjach, seminariach, w jednej wizycie studyjnej krajowej i dwóch zagranicznych.
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Utrzymywano stały kontakt z opiekunem merytorycznym i CRZL.
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1.Współpraca:
Współpraca z CRZL obejmowała stały kontakt, doradztwo merytoryczne, finansowe,
kontakt w sprawie postępu rzeczowego, akceptację zmian w projekcie.
Współpraca z opiekunem merytorycznym obejmowała spotkania, doradztwo, wsparcie w analizie
standardów, formułowaniu uwag, sprawnym przebiegu działań, przy organizacji wyjazdów
studyjnych.
2. Monitoring i ewaluacja;
W projekcie zatrudniono specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji. Jego zadaniem było gromadzenie
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dokumentacji, opracowywanie raportów i wniosków, analiza dostępnych danych.
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Standard pracy socjalnej
Niewątpliwym walorem świadczonej pracy socjalnej wynikającej ze złożoności i wielości
problemów z jakimi borykały się rodziny z dziećmi objęte Pilotażowym wdrażaniem standardów
pracy socjalnej obok możliwości zabezpieczenia - stosownie do okoliczności zgłaszanych przez
rodziny problemów – czasu i uwagi ze strony pracownika socjalnego kolejnego waloru – była
oferta działań profilaktycznych i motywacyjnych (inicjowanie i podtrzymywanie zasadności
korzystania z dodatkowego wsparcia specjalistycznego). Główne działania koncentrowały się na
opracowanym Katalogu działań pracownika socjalnego w szczególności dostarczaniu i
podtrzymywaniu pozytywnych wzorców zachowań, towarzyszeniu w realizacji wyznaczonych
wspólnie celów. Opracowany Katalog działań nie ma charakteru zamkniętego jego stosowanie
zależne jest od wielu czynników i dostosowywane było do szczególnych potrzeb i oczekiwanego
zakresu działań motywacyjnych, pomocy i wsparcia.
Oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy socjalnej stanowiło istotny walor
podnoszący prestiż zawodu pracownika socjalnego łączącego umiejętności interpersonalne w
zakresie rozwiązywania problemów osób i rodzin, umiejętności animowania właściwych postaw i
wzorców zachowań, budowania partnerstwa w rozwiązywaniu problemów, wzbudzania potencjału
sił ludzkich w poszanowaniu godności, równości i prawa do samostanowienia klienta przy
jednoczesnej

umiejętności

reagowania

i negowania

zachowań

sprzecznych

z normami

społecznymi. Szczególnie zagrożone były rodziny, w których występowały problemy związane z
opieką i wychowaniem dzieci, które otrzymywały również dodatkowe wsparcie ze strony asystenta
rodziny.

Asystenci rodzin

współpracowali z trzynastoma

rodzinami,

które

jednocześnie

uczestniczyły w projekcie.
Pracownicy socjalni zaangażowani w projekt odznaczali się wysokim stopniem wrażliwości na
potrzeby jednostki i jej sytuację życiową. Celem głównych działań podejmowanych przez ww.
pracowników stało się wyposażenie osób z rodzin objętych Pilotażem w umiejętności
samodzielnego rozwiązywania problemów oraz umiejętności korzystania z przysługujących

Zakres podmiotowy
Ilość rodzin objętych pilotażem - 81
Ilość osób objętych pilotażem - 317
Ilość dzieci objętych pilotażem – 192
Typologia rodzin objętych pilotażem
Pełna rodzina z dziećmi - 42
Rodziny wielodzietne - 30
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uprawnień.
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Pełna rodzina, wielodzietna - 17
Niepełna rodzina, wielodzietna - 13
Niepełna rodzina do 2 dzieci - 26
Pełna rodzina do 2 dzieci – 25
Przyczyny trudnej sytuacji rodzin objętych pilotażem:
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych – 81 rodzin z dziećmi
Bezrobocie – 73 rodziny z dziećmi
Niepełnosprawność co najmniej jednego członka rodziny – 10 rodzin z dziećmi
Przemoc w rodzinie – 6 rodzin z dziećmi
dziećmi
Etapy metodycznego postępowania – stopień realizacji i nasilenia działań w poszczególnych
miesiącach realizacji projektu
Etap I metodycznego działania Ocena / diagnoza
Zgodnie z założeniami i harmonogramem zadań w miesiącu sierpniu 2012 roku dokonano
rekrutacji rodzin z dziećmi. Wszystkim rodzinom wstępnie wytypowanym przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Radomsku do udziału w pilotażu przedstawiono założenia i korzyści płynące
z przystąpienia do projektu w szczególności możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia w
rozwiązywaniu problemów i trudności ze strony specjalistów – pedagoga, psychologa i prawnika
oraz co najważniejsze wzmożonej i intensywnej pomocy ze strony pracownika socjalnego. W
miesiącu sierpniu uzyskano zgody na udział w pilotażu 80 rodzin z dziećmi.
dziećmi
W okresie od sierpnia 2012 do października 2013 r. w ramach podejmowanych działań przez
pracowników socjalnych zgodnie z założeniami metodycznego działania wykorzystano narzędzia
obligatoryjne ogólne i specjalistyczne oraz narzędzia fakultatywne (Ankieta umiejętności
wychowawczych i Ankieta umiejętności społecznych).
W okresie trwania Pilotażu wdrożono narzędzia opracowane przez Zespół Ekspercki ds. narzędzi

Etap II Wyznaczanie celów działania
W ramach podejmowanych sukcesywnie działań w pracy z rodzinami z dziećmi w ramach
pilotażowego wdrażania w 21 rodzinach w miesiącu wrześniu 2012 roku pracownicy socjalni
realizowali II etap metodycznego działania, w miesiącu październiku 2012 roku w 30 rodzinach
z dziećmi, w listopadzie 2012 w 15 rodzinach, w miesiącu grudniu 2012 w 3 rodzinach, w
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miesiącu styczniu 2013 roku w 11 rodzinach z dziećmi. Zgodnie ze standardem pracy socjalnej z
rodzinami z dziećmi obok narzędzia Karty pracy socjalnej wdrożono narzędzie Umowy współpracy.
Umowa współpracy
Narzędzie wprowadzono od miesiąca września 2012 roku. Wyznacznikiem rozkładu ilościowego
zawartych Umów współpracy stała się gotowość klienta do współpracy z pracownikiem socjalnym
w zakresie rozwiązywania problemów i trudności z jakimi rodziny się borykały, określonych w
poprzedzającym etapie metodycznego działania. Liczba zawartych Umów współpracy wyniosła w
miesiącu wrześniu 2012 roku 21, w miesiącu październiku 2012 roku zawarto 30 Umów
współpracy, w miesiącu listopadzie w ramach podjętych działań metodycznych pracownicy
socjalni zawarli 15 Umów współpracy, w miesiącu grudniu 2012 roku 3 Umowy współpracy, 11
Umów współpracy w miesiącu styczniu 2013 roku oraz 1 Umowę współpracy w miesiącu sierpniu
2013 roku. Średni czas na zawarcie Umowy współpracy wynosi 60 minut.

Na podstawie stosowania narzędzia zwrócono uwagę na brak wyraźnego podziału na działania
pracownika socjalnego i działania klienta co powoduje trudności przy dokonywaniu oceny zawartej
podejmowanych w celu rozwiązywania problemu przez klienta od działań pracownika socjalnego.
Podkreślono również trudności jakie mieli klienci w rozróżnieniu pojęć pomiędzy tym co
chcielibyśmy osiągnąć, a tym jak poznamy że to osiągnęliśmy.
Etap III Opracowanie planu działania i budowa indywidualnego pakietu usług
Ocena realizacji Umowy współpracy.
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Umowy współpracy. Wskazywano na trudności jakie mieli klienci w wyodrębnieniu działań
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W okresie od października 2012 roku do października 2013 w ramach metodycznych działań
podejmowanych we współpracy z rodzinami pracownicy socjalni sporządzili łącznie 379 Ocen
realizacji Umowy współpracy.

Na podstawie stosowania kwestionariusza narzędzia Oceny realizacji Umowy współpracy zgodnie
z metodycznym działaniem pracy socjalnej z rodziną z dziećmi podkreślić należy brak zasadności
narzucania ram czasowych dla stosowania w pracy socjalnej narzędzia Oceny realizacji Umowy
współpracy. Wszystkie działania podejmowane przez pracownika socjalnego znajdują się w Karcie
pracy socjalnej stanowiącej podstawę dokumentowania i monitoringu działań w pracy socjalnej
z rodziną. Ocena realizacji Umowy współpracy powinna być dostosowana do indywidualnego planu
działania w szczególności potrzeb i wspólnie zawartych uzgodnień z rodziną. Ponadto wskazano,
iż wymóg zbyt częstego dokonywania oceny odbierany był przez klientów jako przejaw kontroli, co
nie sprzyjało podtrzymywaniu relacji partnerstwa, samostanowienia i rozwiązywaniu problemów
przez samego klienta. Należy zaznaczyć, iż poszczególne działania pracownika socjalnego
związane z monitoringiem a dotyczące realizacji celów określonych w Umowie współpracy są na
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bieżąco zapisywane w karcie pracy socjalnej.
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Narzędzia fakultatywne wykorzystane w pracy z rodziną z dziećmi.
Zbiorcza prezentacja graficzna wyników narzędzia Ankieta umiejętności wychowawczych.
Znajomość poszczególnych faz rozwojowych dziecka w ocenie badanych:
badanych:
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Ocena własna badanych w zakresie znajomości postaw rodzicielskich.
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Znajomość właściwych metod wyciągania konsekwencji wobec dziecka / dzieci

znajomość właściwych metod
wyciągania konsekwencji wobec
dzieci/dziecka
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Ocena własna badanych w zakresie właściwego karania bez krzywdzenia dziecka / dzieci.

umiejętność właściwego karania bez
krzywdzenia dzkiecka/ dzieci
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Ocena własna badanych w zakresie właściwego chwalenia dziecka / dzieci.

umiejętność właściwego chwalenia dziecka/dzieci
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Ocena własna badanych w zakresie umiejętności komunikowania się z dzieckiem / dziećmi
z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

umiejętności komunikowania się z dzieckiem/dziećmi z
uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej
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Ocena własna badanych w zakresie rozpoznawania,
rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania
uczuć wobec dziecka / dzieci.
umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego
wyrażania uczuć wobec dzieci/dziecka
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Ocena własna badanych w zakresie umiejętności zachęcania dziecka dzieci do współpracy
i pomocy.

umiejętność zachęcania dzieci/dziecka do współparacy i
pomocy
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Ocena własna badanych w zakresie umiejętności radzenia sobie z agresją u dzieci / dziecka.

umiejętność radzenia sobie z agresją u dzieci/dziecka,
pokonywaniem złości
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Ocena własna badanych w zakresie umiejętności radzenia sobie z przeciwdziałaniem
uzależnieniom u dzieci/dziecka.

umiejętność radzenia sobie z przeciwdziałaniem
uzależnieniom u dzieci/dziecka
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Ocena własna badanych w zakresie rozwiązywania problemów szkolnych i motywowania dziecka
do nauki.

umiejętność w zakresie rozwiązywania problemów
szkolnych i motywowania dziecka do nauki
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Ocena własna badanych w zakresie twórczego spędzania czasu wolnego z dzieckiem.

umiejętność twórczego spędznia czasu wolnego z
dzieckiem
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Ocena własna badanych w zakresie umiejętności zabaw z dzieckiem/ dziećmi.

umiejętność w zakresie zabaw z dzieckiem/dziećmi
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W skali od 1 do 10 ankietowani wysoko ocenili poziom swoich umiejętności wychowawczych
obejmujących w szczególności znajomość faz rozwojowych dziecka / dzieci, właściwych metod
wychowawczych, metod wyciągania konsekwencji wobec dziecka oraz umiejętności właściwego
karania bez krzywdzenia dziecka, umiejętności chwalenia dziecka, motywowania do nauki.
Ankietowani wskazywali na znajomość i umiejętności własne w poszczególnych obszarach
najczęściej w przedziale od 5 do 10 w dziesięciostopniowej skali. Tylko nieliczni zaznaczali
odpowiedzi w skali poniżej 5, a w pojedynczych przypadkach nie udzielono odpowiedzi.
Narzędzie Ankiety umiejętności wychowawczych zastosowano fakultatywnie na przełomie stycznia
i lutego 2013 roku. Badaniem objęto 60 rodziców dzieci z rodzin uczestniczących w projekcie.
Dominującą grupę stanowiły kobiety (59 kobiet z 60 ankietowanych). Łączny czas na
przeprowadzenie ankiety wskazany przez pracowników socjalnych wynosił 45 minut w tym czas
potrzebny na wyjaśnienia w szczególności w zakresie terminologii zastosowanej w ankiecie –
„fazy rozwojowe dziecka”, „komunikacja interpersonalna”, „konstruktywne wyrażanie uczuć”.
Należy zaznaczyć, iż ankietę przeprowadzono w okresie stycznia i lutego 2013 roku tj. po 5

Rezultaty działań metodycznych pracy socjalnej
1)

Wzmocnienie
Wzmocnienie lub nabycie

przez rodziców prawidłowych umiejętności opiekuńczoopiekuńczo-

wychowawczych w zakresie:
a. pełnienia ról rodzicielskich 80 rodzin
b. stosowania właściwych metod wychowawczych 78 rodzin
c. konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 68 rodzin
d. prawidłowej komunikacji w rodzinie 75 rodzin
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miesiącach intensywnych działań pracowników socjalnych oraz specjalistów (pedagog, psycholog).
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e. kształtowania norm i wartości rodzinnych 63 rodziny
f.

rozpoznawania problemów i potrzeb rozwojowych dziecka (emocjonalny, intelektualny i
fizyczny) 77 rodzin

g. organizacji czasu wolnego dla rodziny i dziecka 70 rodzin
rodzin
h. zabezpieczenia właściwej opieki osobie zależnej w rodzinie 36 rodzin
2)

Wzmocnienie lub nabycie

przez rodziców prawidłowych umiejętności prowadzenia

gospodarstwa domowego w zakresie:
a. racjonalnego gospodarowania budżetem 80 rodzin
b. określania prawidłowej hierarchii potrzeb 64 rodziny
c. podziału obowiązków w rodzinie 74 rodziny
d. dbania o higienę i zdrowy styl życia członków rodziny 61 rodzin
e. utrzymania czystości w domu 76 rodzin
f.

organizowania przestrzeni w domu – 69 rodzin

g. przygotowywania

pełnowartościowych,

zróżnicowanych

i

ekonomicznych

posiłków

dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci 59 rodzin.
3) Wzmocnienie lub nabycie prawidłowych umiejętności społecznego funkcjonowania w zakresie:
a. korzystania z zasobów środowiska lokalnego - 69 rodzin
b. korzystania z własnych możliwości i uprawnień – 80 rodzin
c. załatwiania spraw urzędowych – 58 rodzin
d. komunikacji społecznej – 68 rodzin
W okresie od sierpnia 2012 do października 2013 roku w ramach działań podjętych w pracy z
rodzinami uczestniczącymi w pilotażu pracownicy socjalni zaewidencjonowali w Kartach pracy
socjalnej łącznie 8395 działań w sprawach rodzin.
Łączny czas poświęcony rodzinom w okresie trwania projektu w oparciu o ewidencję czasu pracy
wynosił 7141,5 godzin,
godzin w tym:
- ramach prowadzenia pracy socjalnej z osobą / rodziną w środowisku – 4556,75 godz.
- realizacja działań w ramach pracy socjalnej bez udziału osoby/rodziny np. reprezentowanie
interesów klienta – 594 godz.
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- prowadzenie pracy socjalnej z osobą/rodziną w siedzibie Ośrodka 1164,75 godz.
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Zestawienie zbiorcze
za okres I-V 2013

Zestawienie
zbiorcze za okres
VI-X 2013

2

3

1826 godz.

1640,5 godz.

391,5 godz.

412,5 godz.

301,5 godz.

291,5 godz.

180 godz.

184,5 godz.

172 godz.

175 godz.

Doskonalenie zawodowe

225 godz.

288 godz.

Urlopy, zwolnienia lekarskie

232 godz.

464 godz.

Łączny czas pracy

3328 godz.

Kryteria
Realizacja zadania
Prowadzenie pracy socjalnej z osobą /rodziną w
środowisku
Prowadzenie pracy socjalnej z osobą/rodziną w siedzibie
Ośrodka
Zawarcie/ocena Umowy współpracy/kontraktu socjalnego/
Realizacja działań w ramach pracy socjalnej bez udziału
osoby/rodziny np. reprezentowanie interesów klienta
Przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzoną
pracą socjalną, w tym dokumentacji na rzecz
prowadzonego
przez
pracownika
ds.
świadczeń
postępowania administracyjnego

3456 godz.

Oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.
Oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy socjalnej stanowi istotny walor
podnoszący prestiż zawodu pracownika socjalnego. W ramach powierzonych zadań pracownik ds.
świadczeń w okresie trwania projektu sporządził łącznie:
83 Rodzinnych wywiadów środowiskowych część I,
532 Rodzinnych wywiadów środowiskowych część IV,
1335 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej,
360 list wypłat przyznanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Arkusz zbiorczy – ewidencja sporządzonych wywiadów środowiskowych
przez pracownika ds. świadczeń
Rok 2012

Rok 2013

Zadanie
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

0

23

34

16

4

2

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

17

17

63

73

34

27

48

27

44

35

53

40

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

4

2

1

1

0

47

173

77

170

191

82

48

71

42

79

68

110

73

X
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Liczba
wywiadów
cz. I
Liczba
wywiadów
cz. IV
Liczba
wywiadów
cz. II i III
Liczba
wydanych
decyzji
administrac
yjnych

VIII

0

54

10

104
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Ewidencja zadań pracownika ds. świadczeń związanych z realizacją
realizacją świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznejspołecznej- sporządzone listy wypłat świadczeń pieniężnych
Listy
wypłat

VIII
2012

IX
2012

X
2012

XI
2012

XII
2012

I
2013

II
2013

III
2013

IV
2013

V
2013

VI
2013

VII
2013

VIII
2013

IX
2013

X
2013

0

3

1

4

19

20

13

17

9

4

4

3

3

3

5

0

2

10

7

11

0

3

5

8

5

6

4

6

8

11

0

3

11

8

14

20

12

17

15

7

8

9

10

13

13

Zasiłek stały

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

1

SUMA

0

8

22

19

44

40

28

39

32

16

20

17

20

25

30

Zasiłek
celowy
i specjalny
zasiłek
celowy
Zasiłek
okresowy

Zestawienie zbiorcze
za okres VIII-XII 2012
1

Zestawienie zbiorcze
za okres I-V 2013
2

Zestawienie zbiorcze
za okres VI-X 2013
3

Wizyty w środowisku (od momentu
wyjścia z siedziby Ośrodka do
momentu powrotu)

116,5 godz.

8,5 godz.

6 godz.

Opracowanie dokumentacji – praca
w siedzibie Ośrodka

86 godz.

5,5 godz.

5 godz.

Wizyty w środowisku (od momentu
wyjścia z siedziby Ośrodka do
momentu powrotu)

69 godz.

180 godz.

178,5 godz.

Opracowanie dokumentacji – praca
w siedzibie Ośrodka

35,5 godz.

208,5 godz.

140 godz.

Wizyty w środowisku (od momentu
wyjścia z siedziby Ośrodka do
momentu powrotu)

2 godz.

3,5 godz.

11,5 godz.

Opracowanie dokumentacji – praca
w siedzibie Ośrodka

1,5 godz.

1,5 godz.

12,5 godz.

366 godz.

327 godz.

311 godz.

0 godz.

0 godz.

0 godz.

0 godz.

0 godz.

0 godz.

78,5 godz.

4,5 godz.

3,5 godz.

61 godz.
24 godz.
840 godz.

61 godz.
32 godz.
832 godz.

100 godz.
96 godz.
864 godz.

Realizowane zadania

Wywiad
Część I

Wywiad
Część IV

Wywiad
Część II i
III

Wprowadzanie
danych
do
systemu
informatycznego
Przygotowywanie decyzji odmawiającej przyznania
pomocy
Prowadzenie
innych
postępowań
(skargi,
odwołania,
postępowania
wyjaśniające
niezwiązane ze skargami)
Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie baz
danych
Doskonalenie zawodowe
Urlopy zwolnienia lekarskie
Łączny czas pracy
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Wdrożone formy doskonalenia zawodowego
Realizacji profesjonalnej pracy socjalnej w skutecznym i efektywnym niesieniu pomocy
w rozwiązywaniu problemów i trudności osób i rodzin w szczególności rodzin z dziećmi z jakimi w
pracy zawodowej obok umiejętności rozumienia i spostrzegania przyczyn i uwarunkowań opartych
na empatii towarzyszyć winna wiedza i umiejętności. Złożoność pracy socjalnej oraz wymagający
charakter pracy wyznacza konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego. Dla określenia
potrzeb szkoleniowych przygotowano Ankietę potrzeb szkoleniowych. Wyniki analizy ankiet
stanowiły podstawę planowania szkoleń pracowników oraz ważną informację w zakresie chęci
doskonalenia i uzupełniania wiedzy w wybranych obszarach tematycznych.
Superwizja – ważnym elementem doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych
realizujących Pilotażowe wdrażanie standardów usług pomocy i integracji społecznej stała
się superwizja. Forma doskonalenia i wsparcia pracowników – pracowników socjalnych,
pracownika ds. świadczeń oraz specjalistów z zakresu poradnictwa rodzinnego
realizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku po raz pierwszy.
Wszyscy pracownicy socjalni oraz pracownik ds. świadczeń skorzystali ze wsparcia
specjalisty (posiadającego doświadczenie z dziedziny pracy socjalnej oraz spełniającego
wymogi kwalifikacyjne). Moderacja spotkań odbywała się przez niezależnego eksperta, w
ten sposób zadbano o otwartą komunikację na spotkaniach. Pracownicy uczestniczyli w
spotkaniach indywidualnych i

grupowych. Taka forma systematycznego wsparcia dla

pracowników dała pracownikom możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, przemyśleń,
wspólnego zastanawiania się nad źródłami trudności, szukania istoty problemu,
wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań. Podczas superwizji dzielili się ze
specjalistą swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami. Szukali również nowych
rozwiązań w świadczonej przez nich pracy. Zorganizowanie superwizji dało realną
możliwość korzystania z ważnego narzędzia zwiększającego efektywność pracy oraz
przyczyniającego się do rozwoju zawodowego pracowników. Zgodnie z przyjętym
do października 2013 roku w wymiarze 5 godz. superwizji indywidualnej oraz 5 godz.
superwizji grupowej miesięcznie.
Po dwóch miesiącach korzystania z ww. wsparcia specjaliści zrezygnowali jednak z tej
formy pomocy uznając, że nie jest im ona pomocna. Z odrębnej superwizji psychologicznej korzystała jedynie psycholog Hanna Adamek.
„Dla mnie, jako dla psychologa bardzo to było przydatne, ponieważ te mechanizmy
przeniesienia i przeciw-przeniesienia są bardzo silne w takich sytuacjach. Dlatego by móc
świadczyć to poradnictwo w sposób profesjonalny i nie brać tego tak bardzo do siebie to
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harmonogramem realizacji zadań superwizja realizowana była od miesiąca września 2012
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ta superwizja jest konieczna. To są środowiska ciężkie, generujące bardzo silne emocje,
zwłaszcza dla osoby, która jest nastawiona na empatię i zrozumienie tego. Nawet, jeśli
osoba tego nie rozumie - co czuje, to ja, jako specjalista – psycholog niestety to wszystko
odbieram. To jest, zatem potrzebne żeby profesjonalnie pracować.” (fragment wywiadu
swobodnego z psychologiem H. Adamek).
Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne – w okresie Pilotażowego wdrażania standardów w
pomocy w oparciu o wyniki Ankiet potrzeb szkoleniowych zapewniono następujące
szkolenia zewnętrzne:
•

warsztaty dla osób realizujących standardy pn. „Doskonalenie kompetencji
interpersonalnych” w wymiarze 12 godzin dydaktycznych obejmujących zagadnienia:
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – relacja ja-praca-hobby
Stres i jak sobie z nim radzić
Kreatywność – ważniejsza niż doświadczenie. Jak ją rozwijać i gdzie
wykorzystywać?
Budowanie relacji z trudnym klientem. Jakich zachowań oczekiwać, jak
reagować?
Pozycjonowanie siebie w grupie – asertywność – decyzyjność.
Techniki manipulacyjne w kreowaniu zachowań.

•

warsztaty dla osób realizujących standardy pn. „Rozwój umiejętności profesjonalnych
– budowanie relacji interpersonalnych” w wymiarze 12 godzin dydaktycznych
obejmujących zagadnienia:
Kontrakt – samomotywacja;
Zarządzanie czasem – efektywne wykorzystywanie dnia pracy;
Analiza transakcji interpersonalnej;
Zasady skutecznej komunikacji;
Jak rozpoznawać konflikty i jak sobie z nimi radzić? Jak postępować
z „toksycznymi ludźmi”

•

Szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” w wymiarze 10 godzin
dydaktycznych.

W ramach szkoleń zewnętrznych pracownicy socjalni wysłali zgłoszenia na udział w szkoleniu
organizowanym przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej. Pozytywnie rekrutację przeszedł
jeden pracownik, który odbył szkolenie z zakresu zagadnień przyznawania świadczeń z pomocy
społecznej.
Konsultacje z przełożonymi, konsultantami.
konsultantami
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Techniki negocjacji i rodzaje mediacji.
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Zgodnie z praktyką realizowaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku pracownicy
otrzymują wsparcie przełożonych w realizacji powierzonych zadań. Wsparcie przełożonych w
znacznej mierze wyznaczane jest stopniem skomplikowania i powagą problemu osób i rodzin. W
zakresie wsparcia konsultanta pomocy społecznej wsparcie pracowników w realizacji zadań
i rozwiązywaniu

problemów

dotyczyło

obszarów

stosowania

narzędzi

obligatoryjnych

i

fakultatywnych zgodnie z etapami wdrażania Standardu pracy socjalnej oraz metodycznych
działań pracy socjalnej z rodziną z dziećmi. Spotkania z konsultantem odbywały się cyklicznie
zgodnie potrzebami zgłaszanymi przez pracowników.
Wyjazdy studyjne
Przedstawiciele Partnerstwa uczestniczyli w dwóch wyjazdach studyjnych zagranicznych – do
Glasgow (Szkocja) oraz do Helsinek (Finlandia) oraz jednym wyjeździe krajowym do Działdowa w
województwie warmińsko – mazurskim.
Wnioski i rekomendacje związane z uczestnictwem w zagranicznych wizytach studyjnych:
W ochronie dzieci i pracy na rzecz rodzin z dziećmi w Szkocji uczestniczy szereg
podmiotów zainteresowanych. Wśród pracowników pomocy społecznej, policji, sądu
pojawiają się jeszcze organizacje typu non-profit (co np. w „lokalnej” Polsce w zasadzie nie
występuje). Podmioty te w Szkocji świadczą pewne usług pomocy społecznej na rzecz
dzieci oraz rodzin oraz oferują np. porady poprzez telefony zaufania, gdzie rodzice mogą
zadzwonić i uzyskać porady dotyczące opieki nad dziećmi. Istnieją też oferty skierowane
do wąskich grup odbiorców np. samotnych rodziców. Standaryzacja w tym zakresie
określa dokładnie kto może skorzystać z takiej oferty, ale i określa zakres kompetencji
osób udzielających takich porad (w naszym systemie często musimy znać się „na
wszystkim” i z tego też nas się rozlicza). W Polsce ogromnym problemem może być
zorganizowanie takiego wielowymiarowego wsparcia w małych gminach miejskich lub
gminach wiejskich. Często bowiem nie dysponują one zasobami lokalnymi w tym zakresie,
są też silnie zależne od lokalnej polityki.
Organizacje pozarządowe w Szkocji są ważnym graczem. Stąd wydaje się, że w pomocy
W Szkocji pracownicy socjalni są akredytowani przez „Radę Opieki Społecznej” i podlegają
jej nadzorowi. Stąd istnieją standardy zachowania dla pracowników pomocy społecznej (w
Polsce spotykamy się jedynie z Kodeksem Pracownika Socjalnego – teoretycznym tworem
oraz ogólnymi zapisami w ustawie o pomocy społecznej).
Sądzimy, że rozwiązanie szkockie zapewnia w jakiejś części świadczenie pracy socjalnej
przez należycie wykwalifikowanych, zarejestrowanych oraz odpowiedzialnych za swoją
pracę pracowników. Ważnym aspektem jest obowiązkowe dokształcanie pracowników,
udział w szkoleniach czy kursach. Wśród pracowników socjalnych są oczywiście osoby,
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społecznej w Polsce warto zaufać i zapraszać do współpracy organizacje pozarządowe.
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które chętnie biorą udział w nowych przedsięwzięciach lecz jednocześnie dostrzega się
istnienie znacznej grupy osób niechętnie biorących udział w kursach, szkoleniach.
Dążenie do uzyskania akredytacji wiąże się z koniecznością dokształcania, co naszym
zadaniem wpływa na nabycie doświadczenia oraz zdobycie nowej wiedzy przez
pracowników socjalnych.
Podejście skandynawskie jest natomiast pozbawione biurokratyzacji, rozdęcia procedur,
nie jest tak sformalizowane, ale zawiera elementy koncentracji na człowieku, na
rozwiązaniu. Pracownicy socjalni odnotowują swoje działania a w sytuacjach kryzysowych,
trudnych tworzą raporty. Nikt z pracowników nie wskazywał, że pracuje z klientami na
bazie skategoryzowanych narzędzi. Nie wskazał również, że ma określony czas na
budowanie diagnozy rodziny czy długości kontaktu z rodziną w jej środowisku. Wszystkie
informacje gromadzone są w określonych bazach danych, co pozwala na szybkie
uzyskanie informacji dotyczących danej rodziny przez różne instytucje. Ich praca często
realizowana jest w formie zespołu, co sprzyja rozkładaniu odpowiedzialności na
poszczególnych członków zespołu - każdy ma swoją role w zespole. Sprzyja to m.in.
realizowaniu interwizji.
System

oddzielenia

pracowników

odpowiedzialnych

za

świadczenia

pieniężne

i niepieniężne w Szkocji się sprawdza, dlatego może to być pomysłem do wprowadzenia w
Polsce. Jednakże ważne jest na tyle określenie tej odrębności, by dla klienta pomocy
społecznej nie byłoby to transparentne. Istotne jest przy tym, iż wysokość świadczeń jest
stała i tylko w niektórych przypadkach (sytuacje kryzysowe) jest przyznawana w innych
instytucjach, niż te które są do tego w szczególności powołane, czyli odpowiednik polskich
urzędów pracy.
W wizytowanych instytucjach dominowała postawa wyjścia do człowieka, wyjścia
naprzeciw ich potrzebom. Dlatego naszym zdaniem ważne jest pozostawienie pola na
działania innowacyjne, rodzące się z potrzeb danej społeczności np. mieszkańców osiedla
czy wynikające z potrzeb indywidualnych. Stąd ważne, by w sytuacji świadczenie pomocy
danej kategorii klientom nie zamykać kafeterii usług.
podopiecznych i czasem nas samych – subsydiarności. Pracownik socjaln y w Szkocji ma
do dyspozycji szereg instytucji, organizacji zajmujących się oferowaniem różnego rodzaju
usług. Stąd jego rolą jest odpowiednie zdiagnozowanie potrzeb klienta i skierowanie go do
danego usługodawcy. W Polsce lokalnej z uwagi na często niewielki potencjał III sektora w
pomocy społecznej pracownik socjalny przy wykorzystaniu swoich umiejętności, często
posiadanemu kapitałowi społecznemu „załatwia” klientowi dostęp do pewnych usług. Na
takie działania nie rzadko traci dużo czas i energii, które to mógłby poświęcić na rzecz
innych rodzin.
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Ważne jest uzupełnienie naszej polityki o rzeczy zastane w Szkocji, np. nauczenie naszych
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Zauważalne podczas wizyty było to, iż tamtejsze instytucje i organizacje koncentrują się na
określonych problemach lub kategoriach klientów (profilowanie), jednocześnie nie
wskazywano, wykorzystywania specjalistów. Najważniejszymi osobami w pracy z klientem
są pracownicy socjalni, którzy posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na wspieranie
rodziny w wyjściu z kryzysu.
Szeroko rozwinięta jest piecza zastępcza, ukierunkowana na rodzicielstwo zastępcze w
pierwszej formie przejściowej w postaci rodzin zastępczych, a docelowo pełnej adopcji
dzieci, jednocześnie maksymalnie ograniczona jest działalność placówek opiekuńczowychowawczych, które stanowią jedynie ostateczną formę zabezpieczenia dziecka. Istotne
jest, iż w przeciwieństwie do polskiego sytemu, nie jest prowadzona żadna praca z
rodzicami biologicznymi dzieci. Tylko od ich zaangażowania zależy, czy dzieci powrócą do
domu rodzinnego. W tym zakresie w naszym kraju działania prowadzone są w dużo
szerszym zakresie, nawet w przypadkach, kiedy wiadomo, iż brak jest realnych szans
powrotu

dzieci

do

rodziny.

Praca

jednak

zgodnie

z obowiązującym prawem jest prowadzona, a tym samym wykorzystywany jest czas
pracowników, którzy mogliby go poświęcić na pracę z rodzicami, którzy wykazują
aktywność w zmianie swojej sytuacji.
W systemie szkockim brak jest określonych limitów tj. ilości środowisk przypadających na
pracownika socjalnego. To sami pracownicy decydują z iloma środowiskami są w stanie
efektywnie pracować. W części przypadków kierują klientów do innych organizacji i
instytucji, które mogą świadczyć im pomoc. Ponadto w pierwszym kontakcie z klientem
ustalany jest problem, jego przyczyny, rozmiar oraz czy wymaga natychmiastowej
interwencji, czy też praca z rodziną może zostać podjęta w późniejszym terminie. Działanie
to można porównać do segregacji przypadków od lekkich do ciężkich w SOR.
W przeciwieństwie do naszych realiów, nie uznaje się, iż każda osoba zgłaszająca się musi
otrzymać pomoc natychmiast.
System

kontroli

nad

instytucjami

działającymi

w

sferze

pomocy

społecznej

w systemie fińskim jest jasno określony i odbywa się w ściśle określony sposób, w stałych
nadrzędną niż działania kontrolne, które mają miejsce w Polsce i koncentrują się
najczęściej na kwestiach finansowych, ewentualnie analizie decyzji administracyjnych.
Tamtejsze kontrole wpływają pozytywnie na jakość i efektywność świadczonej pracy, a nie
jedynie zasadność i sposób wydatkowania środków finansowych. Taka forma byłaby
pożądana również w naszym systemie.
Uczestnicząc w spotkaniach i rozmowach z przedstawicielami fińskich instytucji i
organizacji oraz opierając się na własnych obserwacjach, można dojść do wniosku, iż w
podejmowanych tam działaniach najważniejsza jest efektywność oraz zabezpieczanie
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realnych potrzeb występujących na określonym (lokalnym) terenie. Mniej istotne są
kwestie, na które szczególnie zwraca się uwagę w naszym kraju, a które doprowadzają
m.in. do zamykania placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, czy
ograniczają prowadzenie żłobków i przedszkoli przez podmioty niepubliczne. Chodzi tu
szczególnie o bardzo rygorystyczne w naszym prawodawstwie wymogi lokalowe i
sanitarne.
W trakcie wizyty studyjnej krajowej zapoznano się ze strukturą oraz podziałem zadań w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie. Wysłuchano prelekcji na temat roli Ośrodka w Mieście
Działdowo oraz sposobie realizacji działań z zakresu pomocy społecznej, które w większości
realizowane są przez Ośrodek w mniejszej części przez NGO na zasadzie zlecania zadań.
Wizytowano placówki i instytucje działające na rzecz rodziny, w szczególności rodzin z dziećmi.
Zapoznano się z rozwiązaniami dotyczącymi polepszenia sytuacji rodzin z dziećmi w tym np.
rozwiązania związane z polepszeniem sytuacji mieszkaniowej. Ośrodek prowadzi szerokie
działania mające na celu adaptację zniszczonych lokali na cele lokali socjalnych. Analizie poddano
dokumentację prowadzoną z rodziną od momentu zgłoszenia się do Ośrodka, poprzez cały
wachlarz oferowanego wsparcia, aż do ewentualnego usamodzielnienia. Omówiono również formy
współpracy pomiędzy

pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny, w tym dokumentację

prowadzoną przez każdego z pracowników.
Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
W ramach pilotażowego wdrażania pt. „Razem możemy więcej – koalicja na rzecz mieszkańców
Radomska” realizowanego w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie usług pomocy i integracji
społecznej” Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I
Zatrudnienie i integracja społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ofertę pomocową dla
rodzin z dziećmi włączono specjalistyczne
specjalistyczne poradnictwo rodzinne.
rodzinne
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi realizowana
była przez partnera tj. organizację sektora pozarządowego (Stowarzyszenie na rzecz dzieci
publicznego i o wolontariacie) wyłoniony został Partner, który realizował zadania związane z
wdrażaniem usługi specjalistycznej: Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin z dziećmi.
Zadaniem Partnera było przeprowadzenie procedury naboru specjalistów, ich zatrudnienie i
przygotowanie merytoryczne. W ramach otwartego naboru zostało wyłonionych trzech
specjalistów: pedagog, prawnik i psycholog. Biorąc pod uwagę ilość spraw określony został wymiar
zatrudnienia każdego z nich (specjaliści zatrudnieni zostali w ramach części etatu). Jednocześnie
zostały ustalone warunki techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji usługi oraz zasady
monitoringu i ewaluacji usług.
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Ograniczenia ośrodka uniemożliwiające realizację wybranego standardu specjalistycznej
usługi wynikały z ograniczonych możliwości lokalowych i technicznych, założonej etatyzacji.
Jednocześnie organizacja pozarządowa miała możliwość podejść do realizacji założeń modelu w
sposób bardziej elastyczny, dysponując ponadto szerszym wachlarzem usług towarzyszących
poradnictwu. Zlecenie realizacji specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi,
stanowiło pierwsze tego rodzaju działanie na terenie Miasta Radomsko, a tym samym już na tym
etapie dało możliwość zastosowania nowych procedur, a tym samym wypracowanie metod
współpracy z NGO na przyszłość.
Zlecanie wybranych zadań poza ośrodek pomocy społecznej zaakceptowane było przez władze
Miasta Radomsko.
W ramach porad specjalistycznych pomoc świadczona była przez prawnika, psychologa
oraz pedagoga.
Poradnictwo prawne skoncentrowane było na przekazaniu klientowi informacji o
powszechnie obowiązującym w Polsce prawie oraz o praktyce jego stosowania, w szczególności
poprzez: podanie i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism prawnych,
sporządzenie projektu pisma procesowego. Polegało ono na wyszukiwaniu w zasobach
informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu ich klientowi wraz z ich
konsekwencjami, wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem
jego samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz – w razie potrzeby – sporządzeniu wspólnie z
klientem planu działania. Obejmowało ono m.in. pomoc w sporządzaniu projektów pism
procesowych w zakresie: prawa rodzinnego (rozwody, separacje, ograniczenie władzy
rodzicielskie, ustalanie opiekunów prawnych), prawa karnego (wszczęcie postępowania karnego i
jego przebiegu), prawa administracyjnego w odniesieniu do prawa lokalowego dla rodzin.
Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy oferowaną osobom przeżywającym kryzysy
psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji
traumatycznej. Mogło ono odbywać się w formie kilku spotkań, których głównym celem było
zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Ponadto, poradnictwo
psychologiczne to także działania o charakterze profilaktycznym, zapobiegającym potencjalnym
Poradnictwo pedagogiczne to z kolei działania osoby przygotowanej do pracy z rodziną
podejmowane we współpracy z instytucjami i organizacjami, które zainteresowane są sprawami
prawidłowego rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży, m.in. poprzez wspieranie prawidłowego
funkcjonowania rodziny. Zakres poradnictwa pedagogicznego jest bardzo szeroki i obejmuje różne
formy pomocy udzielanej dzieciom i dorosłym. Pomoc ta koncentruje się wokół problematyki
wychowawczej, głównie dotyczy napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z
dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań
destrukcyjnych dzieci. Istotą poradnictwa pedagogicznego jest dążenie do skorygowania
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postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian w nawykach, zwyczajach,
metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami rodziny.
Rolą każdego ze specjalisty było dokonanie pogłębionej diagnozy, ustalenie planu działania a
także określenie metod i form pomocy.
Specjaliści oraz pracownicy socjalni powoływali zespoły interdyscyplinarne ds. rodzin.
Funkcjonowały one już w działaniach pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Radomsku natomiast innowacyjnością stał się udział specjalistów poradnictwa rodzinnego w tego
typu działaniach. Poszerzono również współpracę w ramach ww. zespołów o innych specjalistów
współpracujących z rodziną – szczególnie pedagogów z placówek oświatowych oraz Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku. Stało się to formą konsultacji, które dały podstawy
do określenia dalszego planu pracy z dzieckiem, rodziną oraz możliwość podziału poszczególnych
zadań. W trakcie projektu odbyły się 34 zespoły ds. rodzin.
rodzin
Poradnictwo nie jest działalnością wyizolowaną i wpisuje się ono w pewien kontekst sytuacyjny
rodziny. Występujące niejednokrotnie skorelowanie trudności bytowych i pozamaterialnych
implikuje kompleksowe podejście do klienta pomocy społecznej. Poradnictwo rodzinne
zorganizowane w ramach projektu uwzględniało interdyscyplinarne działania wszystkich
specjalistów: pedagoga, psychologa czy prawnika, w zależności od potrzeb rodziny. Wzajemne
powiązanie wszystkich instytucji pomocowych działających w określonym środowisku na rzecz
rodzin z dziećmi stało się podstawą do stworzenia pomocy interdyscyplinarnej na rzecz rodzin.
„Uczestniczyłam w jednym zespole interdyscyplinarnym, który miał miejsce w czerwcu tego roku.
Też będzie taki zespół interdyscyplinarny powołany w sprawie klientki, w której nawet ja
interweniowałam, ponieważ z mojego punktu widzenia każdy przypadek, który do mnie trafia jest
ciężki, natomiast ta pani jest w wyjątkowo ciężkiej sytuacji. Tej pani należy się pomoc
psychologiczna, pedagogiczna. Ja jej wytłumaczyłam pod względem prawym jak to wygląda
(…niech wystąpi o alimenty, może wrócić do mieszkania, bo jest tam zameldowana). W tym celu
jest właśnie powołany zespół i będę też w nim uczestniczyła.” (prawnik E. Wróblewska; fragment
wywiadu swobodnego).
Tak rozumiana współpraca specjalistów, którzy jako praktycy znają najlepiej lokalne problemy i
usług poradniczych. Ponadto w celu budowania pełnego, odzwierciedlającego rzeczywistość,
obrazu korzystania przez rodziny z poradnictwa specjalistycznego należy wzmacniać formułę
partnerskiej współpracy między podmiotami zajmującymi się świadczeniem tego rodzaju pomocy,
co sprzyja też szerszej wymianie doświadczeń, organizowaniu wspólnych szkoleń czy projektów.
Wartością dodana podczas realizowania współpracy interdyscyplinarnej była inicjatywa pedagoga
projektu i innych pedagogów dotycząca przygotowania i zorganizowania zbiórki zabawek, pomocy
naukowych dla dzieci.

SPRAWOZDANIE | 21 marca 2014

potrzeby wydaje się konieczna z punktu widzenia stałego podnoszenia merytorycznej jakości

135

Określony został wspólny cel i praca skoncentrowana została na rzecz rozwiązywania
indywidualnych problemów klientów.
W celu zapewnienia poczucia wspólnoty interesów, pracownicy socjalni stale konsultowali
się ze specjalistami poradnictwa rodzinnego na rzecz rozwiązywania problemów rodzin, modelując
tym samym współpracę. Skutecznie udało się zatem wdrożyć efektywną współpracę pomiędzy
specjalistami poradnictwa rodzinnego a pracownikami socjalnymi (włącznie z wymianą zwrotną
informacji dotyczących Klientów). Rolą każdego ze specjalisty było dokonanie pogłębionej
diagnozy,
diagnozy, ustalenie planu działania a także określenie metod i form pomocy.
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W badaniu ewaluacyjnym około 60% osób wskazało, iż w tygodniu odbywało wizytę u pedagoga,
pedagoga
która trwała poniżej godziny. Pozostała część badanych informuje, iż spotkanie z pedagogiem
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Intensywność korzystania z porad psychologa
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Około 2/3 osób badanych wskazało, iż w tygodniu odbywało wizytę, która trwała poniżej godziny.
Pozostała część badanych informuje, iż spotkanie z psychologiem trwało od 1 godziny do 2
godzin. Dla wszystkich z tych osób taka ilość godzin była wystarczająca.
Nieznacznie ponad połowa badanych, korzystających ze specjalistycznego poradnictwa
rodzinnego, korzystała z usług prawnika. Spośród osób, które nie skorzystały z tej formy wsparcia
to osoby, które nie miały potrzeb w tym zakresie. Tylko jedna osoba miała niechęć do korzystania
z takich porad i dlatego nie skorzystała z tych porad.
Przez czas trwania projektu badani z równym natężeniem korzystali z usług prawnika.
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Najczęściej porada prawna trwała poniżej 1 godziny – tak wskazało 70% badanych.
Dla wszystkich badanych, korzystających z porad prawnych, ilość porad prawnych i ich czas
trwania był dla nich wystarczający.
Również podczas badania ewaluacyjnego okazało się, iż wszyscy badani są zadowoleni z usług
świadczonych przez pedagoga.
pedagoga

Ocena poziomu zadowolenia z usług
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Większość badanych jest zadowolona z usług świadczonych przez psychologa.
psychologa Siedem osób
deklaruje jednak niezadowolenie z porad udzielanych przez psychologa.
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Wszyscy badani są zadowoleni z porad, które udzielił im prawnik.

Ocena poziomu zadowolenia z usług
świadczonych przez prawnika
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Respondenci, w badaniu końcowym, również pozytywnie oceniają zaangażowanie pedagoga w
rozwiązywanie problemów rodziny. Bardzo dobrze (27), dobrze (10), średnio (3), dostatecznie (2).
Zaangażowanie psychologa w rozwiązywanie problemów rodziny badani oceniają pozytywnie.
pozytywnie
Bardzo dobrze – 14, dobrze – 4, średnio – 6, dostatecznie – 7. Tylko jeden respondent ocenił je
niezadowalająco.
Także zaangażowanie prawnika w rozwiązywanie problemów rodziny badani oceniają pozytywnie.
Bardzo dobrze (18),, dobrze (9),, średnio (1),, dostatecznie (2).
Badanie ewaluacyjne wskazuje, iż spośród 27,5% osób, które w ogóle nie korzystały z
poradnictwa specjalistycznego najczęstszym powodem tego była deklaracja o braku potrzeb w
tym zakresie.
zakresie Dziewięć osób wskazało również, iż ma niechęć do korzystania z takich porad.
Każda z tych osób, pomimo, iż nie
nie skorzystała z porad specjalistów, była jednak poinformowana o
możliwości.
Wszyscy badani informacje o możliwości korzystania z pomocy specjalistów otrzymali od
pracowników socjalnych.
socjalnych Deklarują również, iż uzyskali informacje o rodzaju pomocy, które oferuje
dany specjalista poradnictwa rodzinnego.
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Wykształcenie badanych
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W badaniu ewaluacyjnym aż w 70% przypadkach w rozmowy prowadzone przez pedagoga, oprócz
badanych, włączali się inni członkowie rodziny.

Intensywność udziału innych członków
rodziny w spotkaniach z pedagogiem
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Ponad połowa badanych wskazuje, iż inni członkowie rodziny również angażowali się w rozmowy
prowadzone przez psychologa. Jedni robili to często, inni sporadycznie. Piętnaście osób wskazało,
że członkowie ich rodzin nie angażowali się w rozmowy z pedagogiem.
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Intensywność udziału innych członków
rodziny w spotkaniach z psychologiem
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Podstawowy warunek sprawnie funkcjonującego systemu poradnictwa specjalistycznego
to przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności do usług specjalistów i
form pracy, które są przez nich oferowane.
System poradnictwa powinien, zatem cechować się:
•

dążeniem do spójności systemu poradnictwa,

•

dopełnieniem, uzupełnieniem oferowanych usług pomocowych,

•

klarownością działań zaliczanych do poszczególnych usług poradnictwa specjalistycznego,

•

dbałość o wysoki poziom merytoryczny poradnictwa,

•

adekwatność lokalnych potrzeb dot. poradnictwa.
Organizacja i realizacja poradnictwa specjalistycznego jest, zatem dynamicznym

procesem, odpowiadającym na zapotrzebowanie wśród klientów, reagującym na pojawiające się
potrzeby. Stąd prowadzone były okresowe badania monitorujące przebiegu poradnictwa - stopnia
jego skorelowania z występującymi problemami i stopniem ich zaspokojenia, co w efekcie
Celem badawczym było uzyskanie istotnych przesłanek i danych dotyczących efektywności
oferowanego wsparcia specjalistycznego realizowanego przez specjalistów: psychologa, pedagoga
oraz prawnika.
W szczególności chodziło o testowanie usług, które okazały się deficytowe w środowisku lokalnym
oraz sprawdzenie standardów obsługi klientów. Celem operacyjnym przeprowadzanych działań
było uzyskanie danych na temat rzeczywistej sprawności świadczonych usług, ich atutów i
słabości na potrzeby zmian i usprawnień. Należy jednak wskazać, iż w procesie badawczym z
uwagi na wrażliwość informacji, danych dotyczących porad i pracy psychologicznej, pedagogicznej
czy prawnej uzyskane zostały jedynie informacje, które sami klienci podali podczas badań.
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W trakcie trwania projektu była przestrzegana zasada, w myśl, której konsultacje prowadzone są
w warunkach i na zasadach pełnej poufności, a dokumentacja powstała w wyniku świadczenia
poradnictwa jest przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych.
Jednocześnie klienci zostali poinformowani o ograniczeniu zasady poufności w przypadku
konieczności przekazania informacji o prowadzonej sprawie uprawnionym organom (prokuratura,
sąd, policja).
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W ramach monitoringu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi na
podstawie ww. dokumentacji wyłonione zostały dane liczbowe:

Ilość porad udzielonych przez specjalistów

305
19%
Pedagog

784
50%

Psycholog
Prawnik

485
31%

Ilość porad udzielonych przez specjalistów w
poszczególnych miesiącach
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32
17
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2222

33
25

Pedagog

•

Psycholog

Prawnik

liczba godzin realizacji usługi

Pedagog na:
rozmowę wstępną z rodziną poświecił łącznie 47 godzin
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ustalenie problemów i powodów szukania pomocy przy użyciu np. wywiadów, testów
diagnostycznych i innych 75 godzin
budowanie relacji pomagania – rozpoczęcie realizacji celów pracy z rodziną – 115,5
godzin
eksploracja – poznawanie problemów, zbieranie faktów, wyrażanie głębszych uczuć,
uczenie nowych umiejętności – 73,5 godziny
konsolidacja – analiza alternatyw, przepracowywanie uczuć, praktykowanie nowych
umiejętności – 35 godzin
kontakty z przedstawicielami innych instytucji – 97,5 godziny
opracowanie dokumentacji 70,5 godziny
doskonalenie zawodowe 21,5 godziny
Psycholog na:
rozmowę wstępną z rodziną poświecił łącznie 37 godzin
ustalenie problemów i powodów szukania pomocy przy użyciu np. wywiadów, testów
diagnostycznych i innych 78,5 godziny
budowanie relacji pomagania – rozpoczęcie realizacji celów pracy z rodziną – 63 godzin
eksploracja – poznawanie problemów, zbieranie faktów, wyrażanie głębszych uczuć,
uczenie nowych umiejętności – 49 godziny
konsolidacja – analiza alternatyw, przepracowywanie uczuć, praktykowanie nowych
umiejętności – 13 godzin
kontakty z przedstawicielami innych instytucji – 48,5 godziny
opracowanie dokumentacji 179,5 godziny
doskonalenie zawodowe 62,5 godziny

199
33%

232
39%

Pedagog
Psycholog
Prawnik

165
28%
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Ilość rodzin, które skorzystały
z porad specjalistów

144

Zbiorcze

zestawienie

osiąganych

wskaźników

z

monitoringu

z zakresu

poradnictwa

specjalistycznego sporządzano po każdym zakończonym miesiącu pracy specjalistów. Zebrane
dane stanowią informację o przebiegu działań poradniczych, pokazują, z jakimi problemami
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rodziny zgłaszają się do specjalistów, jaka jest dynamika pracy specjalistów.
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Specjalistyczne
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne
zestawienie wrzesień 2012 – październik 2013

miesiąc / rok
wrzesień
2012
październik
2012
listopad
2012
grudzień
2012
styczeń
2013
luty
2013
marzec
2013
kwiecień
2013
maj
2013
czerwiec
2013
lipiec
2013
sierpień
2013
wrzesień
2013
październik
2013
suma

liczba
porad

Pedagog
liczba
w tym:
rodzin
osób

w tym:
dzieci

liczba
porad

Psycholog
liczba
w tym:
rodzin
osób

w tym:
dzieci

Prawnik
liczba
liczba
porad
rodzin

67

30

30

17

20

12

14

2

58

41

85

25

25

11

55

22

21

12

20

13

85

14

11

14

75

13

20

8

20

13

52

11

10

9

25

10

15

7

15

13

50

18

10

15

39

13

23

12

18

12

40

16

17

16

38

15

12

10

15

10

52

19

19

24

30

13

9

10

30

21

50

19

19

22

31

11

9

5

19

11

40

17

17

22

32

10

9

7

11

6

45

16

15

21

31

9

9

7

10

6

50

15

16

20

32

11

10

12

17

9

60

11

12

22

22

8

5

8

25

10

28

9

11

19

22

9

7

6

22

20

80

12

12

22

33

9

7

6

25

14

784

232

224

254

485

165

170

112

305

199

Czynniki sukcesu / dobre praktyki
Na podstawie zebranego materiału badawczego można stwierdzić, iż klienci, pracownicy,
specjaliści dostrzegają zmiany i efekty wynikające z możliwości zaproponowanych rozwiązań
dotyczących usług specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Te zmiany są widoczne dla
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wszystkich uczestników procesu pomagania i dotyczą różnych obszarów.
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DZIAŁ 1. ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
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DZIAŁ 2A.

UDZIELONE ĝWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM
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DZIAŁ 2B.

UDZIELONE ĝWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN
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DZIAŁ 2C.

UDZIELONE ĝWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE
CENTRA POMOCY RODZINIE

POMOC MAJĄCA NA CELU ĩYCIOWE USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJĉ ZE ĝRODOWISKIEM DLA
OPUSZCZAJĄCYCH:
=$'$1,$:à$61(
8=<6.$1,(
3202&1$
ZW\P
3202&
3202&
2'32:,('1,&+
3202&:
=$*2632'$52
3,(1,ĉĩ1$1$ 3,(1,ĉĩ1$1$
8=<6.$1,8
:$581.Ï:
:$1,(:
ZPLHV]NDQLX
86$02'=,(/ .217<182
=$758'1,(1,$
0,(6=.$1,2
)250,(
FKURQLRQ\P
1,(1,(
:$1,(1$8.,
:<&+
5=(&=2:(-

:<6=&=(*Ï/1,(1,(















35$&$
62&-$/1$


















OLF]EDRVyE

















OLF]EDĞZLDGF]HĔ













;

;

NZRWDĞZLDGF]HĔ













;

;

















OLF]EDRVyE

















OLF]EDĞZLDGF]HĔ













;

;

NZRWDĞZLDGF]HĔ













;

;

















OLF]EDRVyE

















OLF]EDĞZLDGF]HĔ













;

;

NZRWDĞZLDGF]HĔ













;

;

















OLF]EDRVyE

















OLF]EDĞZLDGF]HĔ













;

;

NZRWDĞZLDGF]HĔ













;

;

















OLF]EDRVyE

















OLF]EDĞZLDGF]HĔ













;

;

NZRWDĞZLDGF]HĔ













;

;

















OLF]EDRVyE

















OLF]EDĞZLDGF]HĔ













;

;

NZRWDĞZLDGF]HĔ













;

;

















OLF]EDRVyE

















OLF]EDĞZLDGF]HĔ













;

;

NZRWDĞZLDGF]HĔ













;

;

















OLF]EDRVyE

















OLF]EDĞZLDGF]HĔ













;

;

NZRWDĞZLDGF]HĔ













;

;

63(&-$/1(2ĝ52'.,6=.2/12:<&+2:$:&=(

63(&-$/1(2ĝ52'.,:<&+2:$:&=(

0à2'=,(ĩ2:(2ĝ52'.,:<&+2:$:&=(

0à2'=,(ĩ2:(2ĝ52'.,62&-27(5$3,,
=$3(:1,$-Ą&(&$à2'2%2:Ą23,(.ĉ

'20<3202&<632à(&=1(-'/$'=,(&,,
0à2'=,(ĩ<1,(3(à12635$:1<&+
,17(/(.78$/1,(

'20<'/$0$7(.=0$à<0,'=,(û0,,.2%,(7:
&,Ąĩ<

6&+521,6.$'/$1,(/(71,&+

=$.à$'<3235$:&=(

: ZLHUV]DFK        L  QDOHĪ\ SRGDü OLF]EĊ RGSRZLHGQLR VSHFMDOQ\FK RĞURGNyZ V]NROQRZ\FKRZDZF]\FK VSHFMDOQ\FK RĞURGNyZ Z\FKRZDZF]\FK LWG ] NWyU\FK RVRERP XG]LHORQR SRPRF\ PDMąFHM QD FHOX Ī\FLRZH
XVDPRG]LHOQLHQLHLLQWHJUDFMĊ]HĞURGRZLVNLHP

file://C:\Program Files\INFO-R\Helios\Temp\MPiPS03R3010120110001301.xml

2014-03-07

Strona 8 z 13

DZIAŁ 2D.

UDZIELONE ĝWIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHODħCY LUB OCHRONĉ UZUPEŁNIAJĄCĄ
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SUDFDVRFMDOQDQLH]EĊGQHSRUDGQLFWZRSV\FKRORJLF]QHSHGDJRJLF]QHLSUDZQH
SRPRFZ]DáDWZLDQLXVSUDZZLQVW\WXFMDFKLXU]ĊGDFK







3202&'/$&8'=2=,(0&Ï:=2&+521Ą8=83(à1,$-Ą&Ą2*Ïà(0
ZW\P
ĞZLDGF]HQLDSLHQLĊĪQHQDXWU]\PDQLH

;

;

;

;
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DZIAŁ 3. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĉTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
/,&=%$26Ï% /,&=%$52'=,1
.7Ï5<0
35=<=1$12
2*Ïà(0
'(&<=-Ąĝ:,$'

:<6=&=(*Ï/1,(1,(




ĝZLDGF]HQLDSU]\]QDQHZUDPDFK]DGDĔ]OHFRQ\FKL]DGDĔZáDVQ\FK2*Ïà(0
EH]Z]JOĊGXQDLFKURG]DMIRUPĊOLF]EĊRUD]ĨUyGáRILQDQVRZDQLD 
ZW\P
ĞZLDGF]HQLDSLHQLĊĪQH



/,&=%$26Ï%:
52'=,1$&+

ZW\P
1$:6,


































ĝZLDGF]HQLDSU]\]QDQHZUDPDFK]DGDĔ]OHFRQ\FKEH]Z]JOĊGXQDLFKURG]DMIRUPĊ
LOLF]EĊ











ĝZLDGF]HQLDSU]\]QDQHZUDPDFK]DGDĔZáDVQ\FKEH]Z]JOĊGXQDLFKURG]DMIRUPĊ
LOLF]EĊ











3RPRFXG]LHODQDZSRVWDFLSUDF\VRFMDOQHMRJyáHP



;









;







ĞZLDGF]HQLDQLHSLHQLĊĪQH

ZW\P
Z\áąF]QLHZSRVWDFLSUDF\VRFMDOQHM



3UDFDVRFMDOQDSURZDG]RQDZRSDUFLXR.2175$.762&-$/1<



/,&=%$26Ï%
2%-ĉ7$
.2175$.7$0,
62&-$/1<0,

/,&=%$
.2175$.7Ï:
62&-$/1<&+






1DOHĪ\Z\SHáQLüZ\áąF]QLH]D,;,,
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DZIAŁ 4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY
/,&=%$52'=,1
32:Ï'758'1(-6<78$&-,ĩ<&,2:(-


ZW\P
1$:6,





/,&=%$26Ï%:
52'=,1$&+


8%Ï67:2









6,(52&7:2









%(='2012ĝû









3275=(%$2&+521<0$&,(5=<ē67:$

















%(=52%2&,(









1,(3(à12635$:12ĝû









'à8*275:$à$/8%&,ĉĩ.$&+252%$









%(=5$'12ĝû:635$:$&+23,(.:<&+2:$:&=<&+,352:$'=(1,$
*2632'$567:$'202:(*22*Ïà(0

























35=(02&:52'=,1,(









3275=(%$2&+521<2),$5+$1'/8/8'ħ0,









$/.2+2/,=0









1$5.20$1,$









758'12ĝ&,:35=<67262:$1,8'2ĩ<&,$32=:2/1,(1,8==$.à$'8.$51(*2 







:7<0
:,(/2'=,(712ĝû

:7<0
52'=,1<1,(3(à1(
52'=,1<:,(/2'=,(71(



2*Ïà(0

758'12ĝ&,:,17(*5$&-,26Ï%.7Ï5(275=<0$à<67$7868&+2'ħ&</8%
2&+521ĉ8=83(à1,$-Ą&Ą









='$5=(1,(/262:(









6<78$&-$.5<=<62:$









./ĉ6.$ĩ<:,2à2:$/8%(.2/2*,&=1$
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DZIAŁ 5. Typy rodzin objĊtych pomocą społeczną1)
/,&=%$52'=,1
:<6=&=(*Ï/1,(1,(


ZW\P
1$:6,





/,&=%$26Ï%:
52'=,1$&+


























































LZLĊFHM











































































LZLĊFHM













































LZLĊFHM













































LZLĊFHM









52'=,1<2*Ïà(0 ZLHUV] 
ROLF]ELHRVyE


ZW\P ]ZLHUV]D 
URG]LQ\]G]LHüPLRJyáHP ZLHUV] 
ROLF]ELHG]LHFL


52'=,1<1,(3(à1(2*Ïà(0 ZLHUV] 
ROLF]ELHG]LHFL


52'=,1<(0(5<7Ï:,5(1&,67Ï:2*Ïà(0 ZLHUV] 
ROLF]ELHRVyE




2*Ïà(0

1DOHĪ\Z\SHáQLüZ\áąF]QLH]D,;,,
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DZIAŁ 6A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ O ZASIĉGU LOKALNYM PROWADZONE W RAMACH ZADAē WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ĝRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĉ SPOŁECZNĄ
32'0,27352:$'=Ą&<*0,1$
OLF]ED
OLF]ED
OLF]EDRVyE
MHGQRVWHN
PLHMVF
NRU]\VWDMąF\FK

:<6=&=(*Ï/1,(1,(






,11<32'0,27352:$'=Ą&<
OLF]ED
OLF]ED
OLF]EDRVyE
MHGQRVWHN
PLHMVF
NRU]\VWDMąF\FK









'20<3202&<632à(&=1(-















2ĝ52'.,:63$5&,$







































































.OXE\VDPRSRPRF\GODRVyE]]DEXU]HQLDPLSV\FKLF]Q\PL















,QQHRĞURGNLZVSDUFLDGODRVyE]]DEXU]HQLDPLSV\FKLF]Q\PL















'=,(11('20<3202&<















'20<'/$0$7(.=0$à2/(71,0,'=,(û0,,.2%,(7<:&,Ąĩ<















12&/(*2:1,(6&+521,6.$'20<'/$%(='201<&+















./8%<6$023202&< LQQHQLĪZ\PLHQLRQHZZLHUV]X 















-$'à2'$-1,(















,11(2ĝ52'.,:63$5&,$















52'=,11('20<3202&<















0,(6=.$1,$&+521,21(















GODRVyEXVDPRG]LHOQLDQ\FKRSXV]F]DMąF\FKQLHNWyUHW\S\SODFyZHN 
RSLHNZ\FKRZDZF]\FKVFKURQLVND]DNáDG\SRSUDZF]HLLQQH









































































;





;







;





;







;





;







;





;







;





;



ZW\P
SURZDG]ąFHPLHMVFDFDáRGRERZHRNUHVRZHJRSRE\WX
ZW\P ]ZLHUV]D 
2ĝ52'.,:63$5&,$'/$26Ï%==$%85=(1,$0,36<&+,&=1<0,
ZW\P
SURZDG]ąFHPLHMVFDFDáRGRERZHRNUHVRZHJRSRE\WX
ZW\P ]ZLHUV]D 
ĝURGRZLVNRZHGRP\VDPRSRPRF\

ZW\P

GODRVyE]]DEXU]HQLDPLSV\FKLF]Q\PL
2ĝ52'.,,17(5:(1&-,.5<=<62:(-
ZW\P
GODRILDUSU]HPRF\ZURG]LQLH
GODRILDUKDQGOXOXGĨPL
-('1267.,63(&-$/,67<&=1(*2325$'1,&7:$
ZW\P
-('1267.,63(&-$/,67<&=1(*2325$'1,&7:$52'=,11(*2
ZW\P
GODURG]LQQDWXUDOQ\FK
WHUDSLLURG]LQQHM
./8%<,17(*5$&-,632à(&=1(-


/LF]EDMHGQRVWHNZRVWDWQLPGQLXRNUHVXVSUDZR]GDZF]HJR



/LF]EDPLHMVFZJVWDWXWX



5]HF]\ZLVWDOLF]EDRVyENRU]\VWDMąF\FKXF]ĊV]F]DMąF\FKZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P'DQąRVREĊQDOHĪ\Z\ND]DüW\ONRUD]EH]Z]JOĊGXQDOLF]EĊGQLSRE\WXOXEOLF]EĊZL]\W
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DZIAŁ 6B. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĉGU PONAD GMINNYM PROWADZONE W RAMACH ZADAē WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ĝRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĉ SPOŁECZNĄ
32'0,27352:$'=Ą&<32:,$7
OLF]ED
OLF]ED
OLF]EDRVyE
MHGQRVWHN
PLHMVF
NRU]\VWDMąF\FK

:<6=&=(*Ï/1,(1,(








,11<32'0,27352:$'=Ą&<
OLF]ED
OLF]ED
OLF]EDRVyE
MHGQRVWHN
PLHMVF
NRU]\VWDMąF\FK






'20<3202&<632à(&=1(-















2ĝ52'.,:63$5&,$







































































.OXE\VDPRSRPRF\GODRVyE]]DEXU]HQLDPLSV\FKLF]Q\PL















,QQHRĞURGNLZVSDUFLDGODRVyE]]DEXU]HQLDPLSV\FKLF]Q\PL















'=,(11('20<3202&<















'20<'/$0$7(.=0$à2/(71,0,'=,(û0,,.2%,(7:&,Ąĩ<















12&/(*2:1,(6&+521,6.$'20<'/$%(='201<&+















./8%<6$023202&< LQQHQLĪZ\PLHQLRQHZZLHUV]X 















,11(2ĝ52'.,:63$5&,$





























GODRVyEXVDPRG]LHOQLDQ\FKRSXV]F]DMąF\FKQLHNWyUHW\S\SODFyZHN 
RSLHNZ\FKRZDZF]\FKVFKURQLVND]DNáDG\SRSUDZF]HLLQQH









































































;





;







;





;







;





;







;





;



ZW\P
SURZDG]ąFHPLHMVFDFDáRGRERZHRNUHVRZHJRSRE\WX
ZW\P ]ZLHUV]D 
2ĝ52'.,:63$5&,$'/$26Ï%==$%85=(1,$0,36<&+,&=1<0,
ZW\P
SURZDG]ąFHPLHMVFDFDáRGRERZHRNUHVRZHJRSRE\WX
ZW\P ]ZLHUV]D 
ĝURGRZLVNRZHGRP\VDPRSRPRF\

0,(6=.$1,$&+521,21(
ZW\P

GODRVyE]]DEXU]HQLDPLSV\FKLF]Q\PL
2ĝ52'.,,17(5:(1&-,.5<=<62:(-
ZW\P
GODRILDUSU]HPRF\ZURG]LQLH
GODRILDUKDQGOXOXGĨPL
-('1267.,63(&-$/,67<&=1(*2325$'1,&7:$
ZW\P
-('1267.,63(&-$/,67<&=1(*2325$'1,&7:$52'=,11(*2
ZW\P
GODURG]LQQDWXUDOQ\FK
WHUDSLLURG]LQQHM


/LF]EDMHGQRVWHNZRVWDWQLPGQLXRNUHVXVSUDZR]GDZF]HJR



/LF]EDPLHMVFZJVWDWXWX



5]HF]\ZLVWDOLF]EDRVyENRU]\VWDMąF\FKZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P'DQąRVREĊQDOHĪ\Z\ND]DüW\ONRUD]EH]Z]JOĊGXQDOLF]EĊGQLSRE\WXOXEOLF]EĊZL]\W

2VREDVSRU]ąG]DMąFDVSUDZR]GDQLH
ImiĊ i nazwisko:
Telefon:
Data wykonania:
e-mail:

Magdalena Orzeł
2014-01-17
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DOŻYWIANIE

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Adresat:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko
97-500 RADOMSKO
ul. KOŚCIUSZKI 12A

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC
PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

za I-XII 2013 r.

Przekazać do 10 marca po zakończeniu roku budżetowego 1)

Tel. 44 6832885
Fax
Numer identyfikacyjny REGON:

004700786

1)Jeśli termin przekazania sprawozdania wy pada na dzień wolny od pracy , to obowiązuje data pierwszego dnia roboczego po ty m dniu.
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DOŻYWIANIE

DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓŁEM
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

w tym na wsi

1

2

3

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM

uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

dzieci do 7 roku życia

pozostałe osoby otrzymujące
pomoc na podstawie art. 7
ustawy o pomocy społecznej

OGÓŁEM

w tym na wsi

OGÓŁEM

w tym na wsi

OGÓŁEM

w tym na wsi

4

5

6

7

8

9

1

3 207

0

449

0

777

0

2 024

0

2

872

0

185

0

560

0

127

0

3

41

0

0

0

0

0

41

0

zasiłku celowego

4

2 973

0

402

0

628

0

1 943

0

świadczenia rzeczowego

5

268

0

30

0

76

0

162

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1 049 573

0

X

X

X

X

X

X

8

399 081

0

X

X

X

X

X

X

9

650 492

0

X

X

X

X

X

X

10

5

0

0

0

5

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania
posiłku

12

0

0

0

0

0

0

0

0

niechęci do korzystania z tej formy pomocy

13

0

0

0

0

0

0

0

0

z innych powodów

14

5

0

0

0

5

0

0

15

1

0

X

X

X

X

X

X

16

1

0

X

X

X

X

X

X

17

0

0

X

X

X

X

X

X

18

0

0

X

X

X

X

X

X

19

0

0

X

X

X

X

X

X

20

19

0

X

X

X

X

X

X

21

10

0

X

X

X

X

X

X

przedszkola

22

9

0

X

X

X

X

X

X

żłobki

23

0

0

X

X

X

X

X

X

inne

24

0

0

X

X

X

X

X

X

w tym liczba osób korzystających z:
posiłku 1)
w tym:
liczba osób, którym dowieziono posiłek

w tym:
liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe
KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 2)
(ogółem = Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w. 13, kol. 2 + Dz. IV, w. 1, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w. 13, kol. 3 + Dz. IV, w. 1, kol. 3)

z tego:
środki własne
(ogółem = Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w. 14, kol. 2 + Dz. IV, w. 2, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w. 14, kol. 3 + Dz. IV, w. 2, kol. 3)

dotacja
(ogółem = Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7 kol. 4 + Dz. III, w. 15, kol. 2 + Dz. IV, w. 3, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w. 15, kol. 3 + Dz. IV, w. 3, kol. 3)

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie
objętych programem
(suma wierszy: 11+12+13+14)

z powodu:
braku środków

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM
z tego:

0

STOŁÓWKI
w tym:
uruchomione w 2013 r.
INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka
lub wydawania posiłków itp.)
w tym:
uruchomione w 2013 r.
LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE
z tego:
szkoły

1) z uwzględnieniem liczby osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
2) kwota w zaokrągleniu do 1 zł.
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DOŻYWIANIE

DZIAŁ II. POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
ŚWIADCZENIE RZECZOWE

ZASIŁEK CELOWY
WYSZCZEGÓLNIENIE

1

OGÓŁEM

w tym na wsi

OGÓŁEM

w tym na wsi

2

3

4

5

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

1

2 790

0

193

0

Liczba rodzin

2

1 186

0

103

0

Liczba osób w rodzinach

3

2 973

0

268

Liczba świadczeń

4

10 184

0

Kwota świadczeń (w zł) 1)

5

580 515

0

36 761

0

0

16 736

0

z tego:

6

227 053

7

353 462

0

8

57,00

0,00

X

0
X

środki własne
dotacja
Koszt jednego świadczenia (w zł)
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)
1) kwota w zaokrągleniu do 1 zł.
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DOŻYWIANIE

DZIAŁ III. POMOC W FORMIE POSIŁKU
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
POSIŁEK 1) 2)
w tym:
WYSZCZEGÓLNIENIE

1

OGÓŁEM

w tym na wsi

2

3

uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

dzieci do 7 roku życia

pozostałe osoby otrzymujące
pomoc na podstawie art. 7
ustawy o pomocy społecznej

OGÓŁEM

w tym na wsi

OGÓŁEM

w tym na wsi

OGÓŁEM

w tym na wsi

4

5

6

7

8

9

1

872

0

185

0

2

121

0

112

pełnego obiadu

3

544

0

62

jednego dania gorącego

4

206

0

mleka, bułki / kanapki

5

1

0

Liczba rodzin

6

549

0

X

Liczba osób w rodzinach

7

1 885

0

X

Liczba posiłków

8

113 683

0

18 906

0

68 076

0

26 701

0

9

10 885

0

9 656

0

1 229

0

0

0

pełen obiad

10

65 982

0

7 869

0

57 895

0

218

0

jedno danie gorące

11

36 723

0

1 381

0

8 859

0

26 483

0

mleko, bułka / kanapki

12

93

0

0

0

93

0

0

0

13

392 607

0

42 926

0

248 372

0

101 309

0

14

155 292

0

14 809

0

85 688

0

54 795

0

15

237 315

0

28 117

0

162 684

0

46 514

0

16

3,45

0,00

2,27

0,00

3,65

0,00

3,79

0,00

Liczba osób korzystających z posiłku
w tym z posiłku w formie:

560

0

127

0

0

9

0

0

0

0

482

0

0

0

11

0

68

0

127

0

0

0

1

0

0

całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)

z tego:

X

X

X

X

X

X

X

0
X

X

X

całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) 3)

Koszt posiłków (w zł) 4)
z tego:
środki własne
dotacja
Koszt jednego posiłku (w zł)
(iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)
1) informacje z decyzji są skorygowane o faktyczną realizację tego świadczenia.
2) uwzględniono informacje dotyczące osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
3) przyznane decyzją całodzienne wyżywienie realizowane np. w przedszkolu traktowane jest jako jedno świadczenie.
4) koszt posiłków w zaokrągleniu do 1 zł.
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DOŻYWIANIE

DZIAŁ IV. POZOSTAŁE KOSZTY
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE
1

POZOSTAŁE KOSZTY - OGÓŁEM ( suma wierszy 4 + 5 + 6)
z tego:

OGÓŁEM
(w zł) 1)

w tym na wsi
(w zł) 1)

2

3

1

39 690

0

2

0

0
0

środki własne
dotacja

3

39 690

Koszt dowozu

4

39 690

0

Koszt utworzenia punktów wraz z doposażeniem

5

0

0

Inne koszty

6

0

0

1) kwota w zaokrągleniu do 1 zł.
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DOŻYWIANIE

DZIAŁ V. POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

1

2

w tym na wsi
3

Liczba dzieci

1

46

0

Liczba posiłków

2

1 732

0

Koszt posiłków - ogółem (suma wierszy 4+5) w zł 1)

3

6 318

0

4

0

0

5

6 318

0

z tego:
środki własne
dotacja
1) kwota w zaokrągleniu do 1 zł.

Magdalena Orzeł

RADOMSKO, 2014-01-23

Imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie

Miejscowość i data
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Pieczątka imienna i podpis osoby działającej w
imieniu sprawozdawcy

