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SPRAWOZDANIE
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku
Sprawozdanie obejmuje swoim zakresem następujące działy oraz jednostki:
Dział Realizacji Świadczeń
Kierownik: Magdalena Kwiatkowska
Dział Pracy Socjalnej
Kierownik: Aleksandra Stanowska
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Kierownik: Monika Nowakowska
Dział Pracy Środowiskowej i Wolontariatu
Kierownik: Iwona Broszkiewicz
Zespół Wspierania Rodziny
Koordynator: Karolina Kornacka
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych
Kierownik: Lech Ostruszka
Zespół Usług Opiekuńczych
Zastępca dyrektora: Małgorzata Rzeźniczak
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Prace społeczno – użyteczne
Odpowiedzialny pracownik: Karolina Grzejszczak
Ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny
Odpowiedzialny pracownik: Karolina Grzejszczak

Aktywizacja Zawodowa
Odpowiedzialny pracownik: Dagmara Waloch-Kozera
Zespół ds. Uzależnień i Przemocy
Koordynator: Radosław Noremberg
Dane zawarte w niniejszym opracowaniu uwzględnia również sprawozdanie roczne MPiPS-03,
które stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Kierownik: Zbigniew Piechowicz
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ZAŁĄCZNIK NR 1: SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE I ROCZNE

Z UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

– PIENIĘŻNYCH, W NATURZE I USŁUGACH - MPIPS-03 ZA ROK 2016
ZAŁĄCZNIK NR 2: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”
ZA ROK 2016
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DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ
I. Zadania Działu Realizacji Świadczeń:
•

realizacja świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw
w zakresie przyznawania zasiłków, kontrola dokumentów pod względem merytorycznym
polegająca na ustaleniu ich rzetelności, celowości i legalności,

•

sporządzanie list stanowiących podstawę wypłaty świadczeń pieniężnych jako form
pomocy społecznej,

•

przygotowywanie decyzji administracyjnych z pomocy społecznej,

•

wydawanie decyzji z pomocy społecznej klientom Ośrodka,

•

współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi
jednostkami w ramach realizowanych programów społecznych,

•

planowanie środków finansowych w celu realizacji pomocy adekwatnie do potrzeb
klientów i możliwości finansowych ośrodka,

•

sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i czuwanie nad jej
terminowością.

II. Dane liczbowe

Zadania
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i własnych
OGÓŁEM
w tym:
świadczenia pieniężne
świadczenia niepieniężne
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych bez względu na
ich rodzaj, formę i liczbę
Świadczenia przyznane w ramach
zadań własnych bez względu na
ich rodzaj, formę i liczbę
Pomoc udzielana w postaci pracy
socjalnej OGÓŁEM
w tym:
wyłącznie w postaci pracy
socjalnej
Praca socjalna prowadzona
w oparciu o kontrakt socjalny

Liczba osób,
którym przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

3121

1643

3128

2515

1422

2759

1562

1034

2133

3

3

7

3118

1641

3121

X

1726

3208

X

139

201

Liczba kontraktów
125

Liczba osób objętych kontraktami
socjalnymi
125
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Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną:
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Dane liczbowe w zakresie wniosków, wywiadów i decyzji administracyjnych w 2016r.:
Ilość wniosków w sprawie pomocy
Ilość sporządzonych wywiadów środowiskowych
Ilość wydanych decyzji administracyjnych w sprawie
pomocy

10245
6108
10263

III. Formy pomocy społecznej
Wśród świadczeń pomocy społecznej wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje świadczeń:
świadczenia pieniężne i niepieniężne.
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.

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł, przy jednoczesnym
wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
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Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
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6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej

IV. Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieku 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
społecznej. W tym przypadku potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi
decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
świadczeniobiorcy.
W 2016r. wydano 138 decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Ilość złożonych wniosków

126

Ilość wydanych decyzji potwierdzających prawo

104

Ilość decyzji odmownych

13

Ilość decyzji umarzających

9

Ilość decyzji wygaszających

12

V. Zapewnienie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
W 2016 roku Ośrodek 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.
Pomocą w zakresie dożywiania objęte były dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny
oraz osoby dorosłe, w szczególności chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku.
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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 obiad lub obiad jednodaniowy,

•

w przedszkolach – pełen obiad,

•

dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i innych – jeden posiłek gorący (zupa
z wkładką).
Pomoc w formie dożywiania przyznawano na podstawie przeprowadzonego wywiadu

środowiskowego, tj. na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
W 2016 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą
2 348 osób, które otrzymały pomoc o łącznej kwocie 1 087 411 zł.
Natomiast z pomocy w formie posiłku skorzystało 577 osób. Posiłek zapewniany jest w formie
pełnego obiadu w przedszkolach i szkołach, jednego gorącego posiłku - zupy z wkładką dla osób
starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc w formie posiłku:

Wyszczególnienie

Ogółem:

rzeczywista liczba osób
objętych programem

2348

posiłek
posiłek z dowozem
do domu

Dzieci do
czasu
rozpoczęcia
szkoły
podstawowej

273

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

Pozostałe osoby dot. art. 7
Ustawy o pomocy społecznej

532

1572

577

106

369

102

25

0

0

25

Wyszczególnienie

zasiłki celowe
świadczenia rzeczowe

Ogółem liczba
osób którym
przyznano
świadczenie

Liczba
rodzin

Liczba osób w rodzinach

Koszt świadczeń

2035

1077

2210

809 060

219

121

307

39145

VI. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki
Zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. wynagrodzenie
za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń
w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego
wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.
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Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc w formie zasiłku celowego i pomoc
rzeczowa:
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Liczba kuratorów i opiekunów, którym tut. Ośrodek wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
Liczba kuratorów

4

Liczba opiekunów

8

Kwota wynagrodzeń dla kuratorów

17 629,24 zł

Kwota wynagrodzeń dla opiekunów

27 569,36 zł

Liczba świadczeń

71

Liczba świadczeń

115

VII. Realizacja zadań
w formie schronienia

własnych

gminy

o

charakterze

obowiązkowym

Zestawienie dot. liczby osób korzystających z formy pomocy w postaci schronienia 2016r.
Wartość udzielonej

Miesiąc

Liczba osób

styczeń

23

13 280

luty

26

13 300

marzec

29

17 820

kwiecień

30

15 120

maj

25

14 540

czerwiec

22

12 600

lipiec

20

11 220

sierpień

22

12 720

wrzesień

22

11 980

październik

19

11 780

listopad

20

11 220

grudzień

22

13 160

pomocy [zł]

158 740

Łączny koszt pobytu osób bezdomnych w 2016r. wyniósł 158 740,00 zł.

VIII. Domy pomocy społecznej
TABELA I – Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej
Liczba osób którym
przyznano świadczenie

Liczba świadczeń

Kwota
świadczeń [zł]

1

69

644

1 303 277

Liczba rodzin

IX. Współpraca z instytucjami na terenie miasta Radomska
1) Sądem Rejonowym – współpraca w zakresie realizacji postanowień sądu dotyczących
wynagrodzeń dla opiekuna za sprawowanie opieki.
2) Szkołami – współpraca w zakresie dożywiania uczniów w ramach programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.
3) Współpraca z instytucjami i właścicielami prywatnych firm na terenie miasta Radomska
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w zakresie realizacji gminnego programu „Rodzina +3” oraz „Kawiarnia dla seniora”.

X. Akcje i programy realizowane w 2016r.
Program "RODZINA +3"
Program „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.
Adresatami programu są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie
miasta Radomsko i zameldowane na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, posiadające na
utrzymaniu czworo i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia, w przypadku, gdy
dzieci uczą się, bądź studiują.
W ramach programu każdy członek rodziny wielodzietnej (w której jest troje lub więcej dzieci) lub
zastępczej otrzymał kartę „Duża Rodzina”, która uprawnia do zniżek w różnych placówkach
i instytucjach na terenie miasta Radomsko.
ZESTAWIENIE KART „DUŻA RODZINA” wydanych w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2016r.
Lp.

Rodziny

Ilość rodzin

Ilość kart „ DUŻA RODZINA”

1.

Z czworgiem i więcej dzieci

3

13

2.

Z trojgiem dzieci

28

116

3.

Łącznie

31

129

Projekt „Kawiarnia dla seniora”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizuje projekt socjalny "Kawiarnia dla
Seniora", którego celem jest integracja osób starszych ze środowiskiem lokalnym i tym samym
przełamanie

stereotypów

na

temat

starości.

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.

Obecnie

L.p.

Lokal

Adres

Liczba wydanych karnetów

1.

„CASTELLI”

Radomsko, Pl. 3-go Maja 10

360

2.

„EDEN”

Radomsko, ul. Krakowska 11

253

3.

„ZODIAK”

Radomsko, ul. Ks. Kościowa 22.

48

4.

OGÓŁEM

X

661

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poprzez prowadzenie projektu socjalnego
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współpracujemy z restauracjami:

9

„Kawiarnia dla seniora” dąży do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji
starszego pokolenia oraz do aktywizowania seniorów w społeczności lokalnej.

Mikołajki 2016
W dniu 4 grudnia 2016r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyło się spotkanie dzieci
ze Świętym Mikołajem. W pierwszej części spotkania dzieci obejrzały spektakl "Cudowna podróż"
Teatru Trip i wspólnie z bohaterami przedstawienia wyruszyły w podróż w poszukiwaniu Świętego
Mikołaja. Natomiast w drugiej części z pokazem iluzji wystąpił gość specjalny Pan Łukasz
Podymski. który przeniósł uczestników uroczystości w świat czarów i magii zapraszając do
wspólnej zabawy najmłodszych widzów. Pokaz był przygotowany w sposób zabawny i niesamowicie
zaskakujący. Ogromna dawka humoru oraz niesamowite efekty magiczne sprawiły, że było to
niezapomniane widowisko!!! Dodatkową atrakcją była fotobudka, gdzie najmłodsi robili sobie
zdjęcia ze Św. Mikołajem.
Na zakończenie spotkania mikołajkowego „Śnieżynki” częstowały dzieci słodkościami.
Organizatorami uroczystości mikołajkowej byli: Miasto Radomsko, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Miejski Dom Kultury w Radomsku.
Świąteczna paczka żywnościowa 2016
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia tutejszy Ośrodek przekazał 261
świątecznych paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie
Radomska.
Pomoc w formie opału 2016
W okresie jesienno-zimowym pomoc w formie rzeczowej - opału tj. 1/2 tony węgla kamiennego
wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na posesji Klienta otrzymały 702 rodziny na
łączną kwotę 379 456,00 zł. Natomiast zasiłek celowy na zakup opału otrzymały 124 rodziny na
łączną kwotę 48 952,50 zł. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne spowodowane niskimi
temperaturami w rodzinach zagrożonych istniała konieczność udzielenia dodatkowej pomocy

Spotkanie wigilijne 2016
Spotkanie wigilijne radomszczan odbyło się w niedzielę, 18 grudnia, na placu 3 Maja. Mieszkańcy
miasta na świątecznym kiermaszu mogli podziwiać rękodzieło i bożonarodzeniowe ozdoby, każdy
mógł kupić stroik i kawałek ciasta domowej roboty. Stoiska przygotowały radomszczańskie szkoły,
organizacje pozarządowe, Środowiskowy Dom Samopomocy i uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej. W świąteczną atmosferę wprowadziło m. in. wspólne kolędowanie, jasełka
w wykonaniu przedszkolaków i występy uczestników zajęć artystycznych MDK.

SPRAWOZDANIE | 21 lutego 2016

w formie opału.

10

XI. Dane liczbowe w oparciu o sprawozdania MPIPS za 2016r.
Zadania zlecone gminom
Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

0

0

3

1949

8

115

zasiłki celowe – wydatki
związane
z klęską
żywiołową lub ekologiczną
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wynagrodzenie dla
opiekuna

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w
rodzinach

0

0

56 145

3

7

27 569

x

x

Kwota
świadczeń
[zł]

0

zasiłki stałe - ogółem
zasiłki okresowe ogółem
schronienie
usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe
na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku
zdarzenia losowego
Sprawianie pogrzebu
Zasiłki specjalne celowe
Odpłatność za DPS
Zasiłki celowe OGÓŁEM

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia
429

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń [zł]

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

4300

2 247 981

429

529

828
45
185

5274
7937
64659

1 567 705
159 519
1 638 425

828
44
185

1799
46
216

18

18

21 900

18

44

7
237
69

7
481
644

13 300
129 359
1 303 277

7
231
69

7
481
70

2324

x

1 654 038

1317

2629
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DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ
Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych w 2016 roku
Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka na rzecz osób/rodzin ma
na celu przede wszystkim w miarę możliwości, doprowadzenie do stanu, w którym osoby/rodziny
są zdolne do samodzielnej egzystencji.
Dotyczy to funkcjonowania w warunkach domowych, ale i społecznych. W związku z powyższym
pracownicy socjalni tut. Ośrodka realizują pracę socjalną na różnych płaszczyznach m.in.:
•

występują w roli osoby dostarczającej odpowiednich świadczeń socjalnych (np. uzyskanie
renty inwalidzkiej, przyznanie zasiłku pieniężnego, dostarczenie potrzebnej odzieży itp.),

•

udzielają pomocy osobom, rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych (np. pomocy
w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych itp.),

•

prowadzą poradnictwo związane z zarządzaniem budżetem domowym (np. ustalają plan
regulowania zobowiązań finansowych z wierzycielami umożliwiający jednocześnie
prawidłowe,

zaspakajające

potrzeby

osoby/rodziny,

prowadzenie

gospodarstwa

domowego),
•

informują o dostępnych możliwościach wsparcia oferowanego dla osób/rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta, powiatu, kraju,

•

prowadzą mediację (np. inicjują, aranżują spotkania, w którym możliwe staje się
wyjaśnienie sprzeczności zaistniałych pomiędzy osobą/rodziną a np. jej krewnymi,
sąsiadami. Prowadzą rozmowy mające doprowadzić do zażegnania albo złagodzenia
konfliktu pomiędzy ww. stronami).

•

wspierają aktywność zawodową osób oraz aktywność społeczną osób, rodzin.

Wskazane wyżej sfery, to tylko niektóre w obrębie których podejmowana jest praca na rzecz
osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Plan pracy socjalnej jest bowiem dostosowany do potrzeb i możliwości konkretnej osoby (zależny
jest od jej wieku, wykształcenia, rodzaju niepełnosprawności, zgłaszanych potrzeb, problemów
itp.).
w tym 139 rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną.
W 2016r. w 760 przypadkach pracownicy socjalni dostarczali osobom/rodzinom informacje o
dostępnych możliwościach wsparcia oferowanego na terenie miasta, powiatu, kraju przez np.:
instytucje, stowarzyszenia, poradnie, przychodnie.
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Najczęściej praca socjalna realizowana jest na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia. W tym
zakresie udzielono najczęściej wsparcia w 2016r.
Pomoc w nabywaniu
umiejętności poszukiwania
pracy i kierowanie do klubów
integracji społecznej, klubu
aktywizacji zawodowej
Wsparcie w sytuacji
pozostawania bez pracy
bezrobotnego i jego rodziny

630

700

589
600
500
344

400

Kierowanie do udziału w
programach i zajęciach
aktywizujących dla
bezrobotnych

300
127

200

Pomoc w uzyskaniu możliwości
podjęcia i kierowanie do pracy
poprzez PUP

100
0
Praca socjalna na rzecz rozwiązywania
problemów bezrobocia

Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych często dotyczyła szeroko rozumianej
edukacji.
Pracownicy w zależności od potrzeb rodzin/osób edukują w zakresie profilaktyki i higieny
zdrowotnej, gospodarowania budżetem domowym, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych,
udzielają porad w obszarze opieki i wychowania dzieci.
Edukacja w zakresie profilaktyki i higieny
zdrowotnej w rodzinie
300

259
239
218

200

150

208

Pomoc i edukacja w zakresie
gospodarowania budżetem domowym,
w tym wspólne z klientem planowanie i
monitorowanie wydatków oraz
umożliwienie uczestnictwa w treningu
budżetowy
Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych

100

50

Prowadzenie poradnictwa i edukacji dla
rodziców w obszarze opiekowania się i
wychowywania dzieci

0
Praca socjalna 2016r.
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Praca socjalna w zapewnieniu godziwych warunków mieszkaniowych koncentrowała się
w największym wymiarze na pomocy i poradnictwie w zakresie złożenia wniosku o przydział lokalu
mieszkalnego.

116
Pomoc i poradnictwo w zakresie
złożenia wniosku o przydział mieszkania

120

100

69

80

Pomoc i poradnictwo w spłacie lub
umorzeniu zaległości

60

40
9

20

Pomoc w zakresie dostosowania
mieszkania do potrzeb osób
niepełnosprawnych

0
Praca socjalna na rzecz zapewnienia godziwych
warunków mieszkaniowych

W obszarze dotyczącym poprawy stanu zdrowia pracownicy socjalni najczęściej pomagali
w załatwianiu wizyt lekarskich w domu oraz pobytu i dotarcia do szpitala.

40
Pomoc w załatwieniu wizyty lekarza w
domu

40
35

32

30
25
20
15

10

10
5

Pomoc w pozyskaniu sprzętu
medycznego, ortopedycznego

0
Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia
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Pracownicy socjalni świadczą również pracę socjalną na rzecz zapewnienia opieki osobom
starszym i niepełnosprawnym. W tym zakresie najczęściej podejmują działania na rzecz
zapewnienia opieki osobie starczej lub niepełnosprawnej przez rodzinę.
60
Działania na rzecz zapewnienia opieki
osobie strasznej lub niepełnosprawnej
przez rodzinę

60

50
Zapewnienie usług opiekuńczych w
domu osoby starszej i niepełnosprawnej

40
26

26

30

17
20

Pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu
w dziennych placówkach wsparcia dla
osób starszych i niepełnosprawnych

10

0
Praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom
starszym i niepełnosprawnym

Budowanie wsparcia środowiskowego
dla osób starszych i niepełnosprawnych
– w tym poprzez wolontariat

W zakresie pracy na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych najczęściej
pracownicy socjalni pomagali w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia
niepełnosprawności.

149

Pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności
do pracy lub stopnia
niepełnosprawności

160
140
120
100

Pomoc w uzyskaniu skierowania na
turnusy rehabilitacyjne, sanatorium

80

40

20
10

20

Pomoc w uzyskaniu sprzętu
medycznego, ortopedycznego

0
Praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień
osób niepełnosprawnych
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Praca na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
koncertowała się przede wszystkim na pomocy w korzystaniu z placówek wsparcia dziennego oraz
współpracy z kuratorem nad poprawą funkcjonowanie rodziny, dotarciu do zajęć edukacyjnych,
grup wsparcia.

90

Pomoc w korzystaniu z placówek
wsparcia dziennego i inne

83

Współpraca z kuratorem nad poprawą
funkcjonowania rodziny

80

Pomoc w dotarciu rodziny do zajęć
edukacyjnych, grup wsparcia

70
60

54 52

Działania interwencyjne w sytuacji
naruszenia praw dziecka

50

36

Kierowanie dzieci i młodzieży do udziału
w zorganizowanych formach
wypoczynku letniego, zimowego
Wystąpienie do sądu o wgląd w sytuację
dziecka

31

40

20

30

19

20

8

10

5

0
Praca socjalna na rzecz zapewnienia
właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci
i młodzieży

Wystąpienie do sądu z informacją o
zaniedbywaniu dziecka w celu wydania
zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych
Pomoc w uzyskaniu miejsca w
przedszkolu, żłobku
Współpraca z wolontariuszami w
zapewnieniu korepetycji

Udzielanie wsparcia rodzinie osoby chorej psychicznie to najczęściej realizowana praca socjalna
na rzecz poprawy funkcjonowania osób chorych psychicznie. Ponadto w 23 przypadkach
pracownicy socjalni pomagali w przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej.

60

Wsparcie rodziny osoby chorej
psychicznie

54

Pomoc w przeprowadzeniu konsultacji
psychiatrycznej

50
40

Pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu w
środowiskowym domu samopomocy

23

20
9
10

4

3

0
Praca socjalna na rzecz poprawy
funkcjonowania osób chorych psychicznie

Pomoc w umieszczeniu w szpitalu
psychiatrycznym zarówno za zgodą
osoby chorej jak i w trybie nagłym

Pomoc w uzyskaniu specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania
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Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
to przede wszystkim pomoc w dotarciu do grup wsparcia dla osoby uzależnionej oraz członków jej
rodziny oraz w uzyskaniu diagnozy i skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej.

86
86

Pomoc w dotarciu do grup wsparcia dla
osoby uzależnionej oraz członków jej
rodziny

84
82
78

80
78
76

Pomoc w uzyskaniu diagnozy i
skierowanie na leczenie odwykowe
osoby uzależnionej

74
Praca socjalna na rzecz poprawy
funkcjonowania osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin

W 2016r. praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny realizowana była w 125
przypadkach.
Prowadzono również indywidualny programy wychodnia z bezdomności, w ramach którego
jedna z osób bezdomnych zamieszkała w mieszkaniu o charakterze treningowym.
Praca socjalna realizowana była również w zakresie pomocy osobom wychodzącym
z bezdomności m.in. dostosowanie mieszkania dla osób wychodzących z bezdomności, pomocy
w uzyskaniu uprawnień do świadczeń tj. dodatek mieszkaniowy oraz aktywizowanie zawodowe
i inne.
Ponadto w 65 przypadkach pracownicy prowadzili mediacje (np. w rodzinach,
w środowisku sąsiedzkim).
W 2016r. w 22 przypadkach pracownicy socjalni wnioskowali o przydzielenie rodzinie
asystenta rodziny. Natomiast w 2016r. łącznie współpracowali z asystentami rodziny w 69

Pracownicy socjalni realizowali również pracę socjalną w ramach:
•

Procedury Niebieskiej Karty:
o

liczba NK założonych przez pracowników Działu Pracy Socjalnej w 2016r. - 10

o

liczba zakończonych procedur NK w 2016r. - 32

o

liczba NK realizowanych na dzień 31.12.2016r. - 43

•

Zespołów ds. pomocy rodzinie – 15.

•

Skierowań do CIS – 9.
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Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
w formie schronienia za rok 2016
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2016r., poz. 930, z późniejszymi
zmianami wskazuje, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie
schronienia osobom i rodzinom jeżeli są tego pozbawione.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizując to zadanie, w dniu 29.12.2015r.
zawarł umowę NR NK.342/2-3/15 ze Stowarzyszeniem Centrum Pomocy „PANACEUM”Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku z siedzibą Radomsko, ul. Sucharskiego 87A.
Stowarzyszenie zobowiązało się zapewnić w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. pobyt –
schronienie osobom bezdomnym, w domach prowadzonych przez:
•

Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR – MARKOT” w Klizinie ,

•

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

•

Stowarzyszenie Pomocy „PRZEBUDZENIE” w Kolonii Piaszczyce.

•

Dom dla Osób Starszych MONAR – MARKOT w Woli Malowanej

•

Stowarzyszenie Centrum pomocy „PANACEUM” - Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach

•

Stowarzyszenie

Centrum

Pomocy

„PANACEUM”

-

Regionalny

Ośrodek

Pomocy

w Cielętnikach
•

Stowarzyszenie „PANACEUM” - noclegownia w Piotrkowie Trybunalskim

•

Stowarzyszenie „LABOR” w Brodni

•

Fundacja „METAMORFOZA” w Feliksowie

•

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Radomsku

W ramach zawartej umowy Stowarzyszenie „PANACEUM” ma zapewnić 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, podstawowe środki czystości, całodzienne wyżywienie, w tym jeden
gorący posiłek dla dorosłych i dla dzieci, zapewnienie dostępu do opieki medycznej,
alkoholu i innych środków odurzających na terenie schroniska, niezbędną odzież, stosowną do
pory roku.
Wykonawca zobowiązany jest według porozumienia zapewnić średnio dziennie w ciągu roku do 28
miejsc osobom bezdomnym ( w tym 26 dorosłym osobom bezdomnym 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.
Tytułem udzielenia schronienia ww. Stowarzyszenie otrzymuje od tut. Ośrodka wynagrodzenie
brutto 20 zł. za dobę od jednej skierowanej dorosłej osoby bezdomnej, natomiast połowę tej
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kwoty tj. 10 zł. od skierowanego dziecka. Całkowite wynagrodzenie uzależnione jest od ilości
skierowanych osób, a także ilości dni pobytu w placówce.
W roku 2016 z pomocy w formie schronienia korzystały średnio 23 osoby w miesiącu, z tym, że
miała miejsce ciągła rotacja osób bezdomnych przebywających w poszczególnych placówkach:
•

w styczniu 2016r - 24 osoby dorosłe

•

w lutym 2016r - 26 osób dorosłych

•

w marcu 2016r - 30 osób dorosłych

•

w kwietniu 2016r - 26 osób dorosłych

•

w maju 2016r - 25 osób dorosłych

•

w czerwcu 2016r - 21 osób dorosłych

•

w lipcu 2016r - 20 osób dorosłych

•

w sierpniu 2016r - 21 osób dorosłych

•

we wrześniu 2016r - 22 osoby dorosłe

•

w październiku 2016r - 19 osób dorosłych

•

w listopadzie 2016r - 20 osób dorosłych

•

w grudniu 2016 r - 20 osób dorosłych

W budżecie naszego Ośrodka zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów schronienia
dla osób bezdomnych z terenu miasta Radomska.
W okresie od stycznia do grudnia 2016r. na schronienia wydano łącznie kwotę 158.740,00 zł.
Ponadto w roku 2016 tut. Ośrodek dofinansowywał koszt pobytu w Ośrodkach przeznaczonych
dla osób bezdomnych osobom niepełnosprawnym, otrzymującym zasiłki stałe. Osoby te posiadają
•

w styczniu 2016r - 14 osób

•

w lutym 2016 r - 15 osób

•

w marcu 2016r - 15 osób

•

w kwietniu 2016r - 15 osób

•

w maju 2016r - 15 osób

•

w czerwcu 2016r - 16 osób

•

w lipcu 2016r - 15 osób

•

w sierpniu 2016r - 15 osób

•

we wrześniu 2016r - 17 osób

•

w październiku 2016r - 13 osób

•

w listopadzie 2016r - 17 osób

•

w grudniu 2016r - 16 osób

Łączny koszt dofinansowania części kosztów schronienia w 2016 roku wyniósł 36.360,18 zł.
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Domy Pomocy Społecznej w 2016 roku
Lp.

Kategoria

Ilość osób

1 ilość osób skierowanych do DPS-ów w roku 2016

21

2 ilość osób przyjętych do DPS-ów w roku 2016

21

3 ilosc osób oczekujacych na umieszczenie w DPS

2

4 ilość mieszkańców DPS-ów zmarłych w roku 2016

20

5 rezygnacje z DPS

0

6 ilość osób przebywających w DPS-ach na dzień 31.12.2016 r.

51

Dyżury interwencyjne w 2016r.
Na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy od miesiąca marca
2013r. realizowane są dyżury domowe pracowników socjalnych „pod telefonem” celem
zabezpieczenia interwencji w przypadku przemocy w rodzinie.
Od tego czasu dyżury pełnione są od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 20.00 oraz
w soboty, niedziele, dni wolne od pracy i święta w godzinach od 7.30 do 20.00.
W 2016r. dziewięciu pracowników socjalnych zgłosiło gotowość do pełnienia ww. dyżurów.
W okresie od stycznia do grudnia 2016r. pracownicy socjalni w ramach ww. dyżurów odbyli 67
wizyt interwencyjnych w środowiskach.
W 8 przypadkach z uwagi na spowodowanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci
przez opiekunów ww. zabezpieczono dzieci:
1. u najbliższej rodziny - w siedmiu przypadkach
2. w pogotowiu opiekuńczym - w jednym przypadku.
Z uwagi na zastosowane ww. działań oraz dzięki szybkiej interwencji zapewniono ww. dzieciom

Podczas wizyt interwencyjnych:
•

w jednym przypadku ujawniono niewłaściwe sprawowanie opieki nad dorosłą osobą
zależną (niepełnosprawną) przez jej opiekuna prawnego (po dokonaniu dalszych ustaleń
w środowisku rodziny, środowisku sąsiedzkim oraz po uzyskaniu opinii z innych instytucji
wystąpiono z wnioskiem do sądu rodzinnego o rozważenie możliwości zmiany opiekuna
prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej),
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•

w jednym przypadku w wizytowanym środowisku zastano osobę samotną znajdującą się
w złej kondycji zdrowotnej (w ramach działań zaradczych wezwano pogotowie ratunkowe,
które przewiozło chorego do szpitala).

Mieszkanie o charakterze treningowym
W 2016r. w wyniku podjętych starań Ośrodek otrzymał również mieszkanie, które przygotowane
i dostosowane zostało do przyjęcia na pobyt czasowy pełnoletnich wychowanków opuszczających
pieczę zastępcza oraz osób bezdomnych.
Mieszkanie dedykowane jest:
a.

wychowankowi pieczy zastępczej posiadającemu ostatnie miejsce zamieszkania (przed
umieszczeniem w pieczy zastępczej) na terenie miasta Radomsko, którego sytuacja
rodzinna i osobista uniemożliwia powrót do środowiska i który wyraził wolę współpracy
z pracownikiem socjalnym, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów,

b.

osobie bezdomnej posiadającej ostatnie miejsce zamieszkania na terenie miasta
Radomsko, której sytuacja rodzinna i osobista uniemożliwia odzyskanie i utrzymanie
pełnej samodzielności życiowej i która wyraziła wolę współpracy z pracownikiem
socjalnym, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów.

Decyzją Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 01.08.2016r. ww. mieszkanie zostało oddane tut.
Ośrodkowi w trwały zarząd. Na podstawie Zarządzenia nr 30 Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 14.09.2016 roku zatwierdzono Regulamin określający
zasady korzystania z mieszkania o charakterze treningowym prowadzonego przez MOPS w
Radomsku.
Od dnia 11.10.2016r. ww. mieszkanie oddane zostało klientowi, który realizuje Indywidualny
Program Wychodzenia z Bezdomności, do którego przystąpił 05.09.2016r. Ww. był osobą
bezdomną i przebywał w schronisku dla osób bezdomnych. Możliwość zamieszkania w
mieszkaniu treningowym dała mu podstawy do usamodzielnienia się.
Pobyt w mieszkaniu treningowym, poprzez możliwość czasowego zamieszkania w nim, pozwala
jego mieszkańcowi nabyć umiejętność samodzielnego gospodarowania środkami finansowymi,
regulowanie opłat mieszkaniowych. Te czynności i umiejętności kształtowane są przy wsparciu
pracownika socjalnego skierowanego do współpracy z ww. Celem nadrzędnym jest wprowadzenie,
przygotowanie osoby do samodzielnego życia w społeczeństwie, do pobudzenia jej aktywności
społecznej, zawodowej.
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Współpraca Działu Pracy Socjalnej z organizacjami pozarządowymi
w 2016r.
•

Na prośbę tut. Ośrodka o udzielenie wsparcia w formie rzeczowej tj. sprzętów AGD
przeznaczonych na wyposażenie mieszkania o charakterze treningowym otrzymaliśmy
wsparcie rzeczowe ze strony Stowarzyszenia na rzecz dzieci „Pomagajmy razem”. Na
mocy umowy darowizny rzeczy w dniu 10.10.2016r. tut. Ośrodek otrzymał: żelazko oraz
lodówkę LT Electrolux. Ww. sprzęty trafiły do mieszkania o charakterze treningowym
dedykowanego pełnoletnim wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą (domy
dziecka, rodziny zastępcze i inne) oraz osobom doświadczającym problemu bezdomności,
które podejmą wysiłek wyjścia z tego problemu.

•

W miesiącu grudniu 2016r. Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem”
przygotowało 35 paczek świątecznych dla rodzin z dziećmi z terenu Miasta Radomsko.
Pracownicy socjalni przygotowali listę rodzin z dziećmi z terenu Miasta Radomsko
kwalifikującą do otrzymania paczek świątecznych i przekazali ją stowarzyszeniu. Pomoc
rzeczową rodziny wskazane przez Ośrodek otrzymały w dniach 20-24.12.2016r.

•

W grudniu 2016r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka na prośbę Stowarzyszenia na rzecz
dzieci „Pomagajmy razem” wytypowali dwie rodziny z terenu Miasta Radomsko, którym
udzielono

wsparcia

finansowego

w

postaci

przekazania

środków

pieniężnych

pochodzących ze zbiórki publicznej.
Wolontariusze stowarzyszenia w dniu 18 grudnia 2016r. podczas wigilijnego spotkania
radomszczan kwestowali bowiem na rzecz rodzin z dziećmi. Zebrane środki finansowe
zostały uchwałą zarządu stowarzyszenia przekazane na konta bankowe dwóm rodzinom
z dziećmi z terenu naszego miasta.
W miesiącu grudniu 2016r. dzięki współpracy z ww. stowarzyszeniem odbyło się szkolenie
dla pracowników socjalnych z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz
w zakresie mediacji rodzinnej.
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DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
Świadczenia rodzinne realizowane są na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1518 z późniejszymi zmianami).

Rodzaje świadczeń rodzinnych
Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty: 674,00 zł.
W przypadku,

gdy członkiem

niepełnosprawności

lub

rodziny jest dziecko

orzeczeniem

o

legitymujące

umiarkowanym

albo

się

o

orzeczeniem

znacznym

o

stopniu

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty: 764,00 zł.
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: 1 922,00 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje
1. niepełnosprawnemu dziecku,
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. osobie, która ukończyła 75 lat a nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.
4. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku
życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
5. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.
przysługuje:
1. matce albo ojcu,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej,
4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
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jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
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
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód rodziny; w roku 2016 wynosiło
1300 zł. , kwota ta podlega corocznej waloryzacji od dnia 01 stycznia.
Od 15 maja 2014r. weszła w życie Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w kwocie 520,00 zł osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 01 lipca 2013 r., na podstawie
uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Prawo do zasiłku dla opiekuna od dnia wejścia w życie ustawy ustalone jest na czas nieokreślony,
chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało
wydane na czas określony.
Zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługują bez względu
na dochód.
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
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
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
764,00 zł.
Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi:
osoby bezrobotne,
studenci,
rolnicy,
a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały
zasiłku macierzyńskiego.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na dochód.
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Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi – 1000,00 zł miesięcznie.
Świadczenie wychowawcze 500 +
Z dniem 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).
Celem

świadczenia

wychowawczego

jest

częściowe

pokrycie

wydatków

związanych

z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30
września roku następnego.
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się
z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na ww. okres, rokiem
kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014.
Świadczenie

wychowawcze

przysługuje

do

ukończenia

18

roku

życia

dziecka:

- matce,
- ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła
z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
- opiekunowi prawnemu dziecka
Świadczenie wychowawcze wynosi 500,00 zł miesięcznie.
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu
rodziny.
Wsparcie na pierwsze dziecko (najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie
18-tego roku życia) można otrzymać:
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00 zł, jeśli członkiem rodziny
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

Pracownicy Zespołu Świadczeń Rodzinnych zajmują się prowadzeniem spraw związanych
z przyznawaniem świadczeń rodzinnych. Obsługa interesantów sprowadza się do:
- 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;
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- 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.

Udzielone świadczenia rodzinne w roku 2016 r.
W roku 2016 przyjęto:
- 1722 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami;
•

536 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

•

60 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

•

57 wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

•

14 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna;

•

308 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka;

•

134 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego;

•

3 210 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Łącznie w 2016 r. wypłacono:
•

32 764 zasiłków rodzinnych na kwotę 3 654 509,82 zł.

•

11 561 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 1 708 894,62 zł.

•

14 684 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 2 246 652,00 zł.

•

1 755 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2 277 616,70 zł.

•

492 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 255 154,40 zł.

•

455 zasiłków dla opiekuna na kwotę 235 761,40 zł.

•

308 świadczeń – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 308

•

862 świadczenia rodzicielskie na kwotę 803 557,20 zł.

•

37 766 świadczeń wychowawczych na kwotę 18 874 366,04 zł.

Odprowadzono 2 206 składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 635 477,07 zł
oraz 1427 składek na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 127 076,40 zł.
Ponadto wydano 205 decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
oraz 8 decyzji dotyczących rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń.
Na potrzeby przyznanych świadczeń: zasiłków dla opiekunów oraz specjalnego zasiłku
opiekuńczego pracownicy socjalni przeprowadzili 71 wywiadów środowiskowych ( część I ) oraz 77
aktualizacji wywiadów środowiskowych (część IV).
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.) ośrodek realizuje zadania z zakresu
świadczeń 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 z funduszu alimentacyjnych.

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 2016 roku:
- przyjęto 525 wnioski o ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wypłacono łącznie 6 565 świadczeń na kwotę 2 845 466,00 zł.
Ponadto wydano 9 decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
Wystąpiono z :
•

30 wnioskami do Starosty Powiatowego w Radomsku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika
alimentacyjnego;

•

63 wnioskami do Prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego o przestępstwo
określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Z 2016
r., poz.1137, z póź. zm.);

•

41 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcia działań zmierzających
do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;

SPRAWOZDANIE | 21 lutego 2016

alimentacyjnego oraz 2 decyzje dotyczące rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych.
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•

wydano 52 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się
od zobowiązań alimentacyjnych.

Przekazano 38 dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczej o ich zobowiązaniach
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wobec Skarbu Państwa oraz wierzycieli.
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ZESPÓŁ WSPIERANIA RODZINY
As ystent Rodziny
Asystent rodziny jest nową profesją w systemie wspierania rodziny, wprowadzoną ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2016 roku
poz. 575), której cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania podejmowane wobec
rodziny i polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie, z zachowaniem profesjonalnych
relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i zmianie niekorzystnych dla rodziny
sytuacji kryzysowych.
Asystentem rodziny może być osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje wskazane w
art. 12 ustawy i odpowiednie predyspozycje, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej
oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek
alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym
przez rodzinę. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku w 2016 roku zatrudnionych
było 5 asystentów rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemuw pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4.

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6.

udzielanie

pomocy

rodzinom

w

rozwiązywaniu

problemów

wychowawczych

z dziećmi;
8.

motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9.

udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie

wsparcia

dzieciom,

w

szczególności

poprzez

udział

w

zajęciach

psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
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7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
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13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. współpraca

z

jednostkami administracji

rządowej

i samorządowej,

właściwymi

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa
w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc
przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Tabela

1.

Działania

asystentów

rodziny

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Radomsku w 2016 roku

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
Sporządzali opinie na temat rodzin dla powiatowych centrów
pomocy rodzinie
Sporządzali opinie na temat rodzin dla właściwych Sądów
Udzielali pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w
tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego
Prowadzili treningi kulinarne
Prowadzili treningi dbania o higienę osobistą i czystość otoczenia
Prowadzili treningi zarządzania budżetem domowym
udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu
problemów socjalnych
Udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
psychologicznych
Konfrontowali i mediowali
Udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych z dziećmi
Wspierali aktywność społeczną rodzin
Udzielali pomocy w poszukiwaniu, poodejmowaniu
i podtrzymywaniu pracy zarobkowej
Motywowali do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców,
mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców
rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
Podejmowali prace na rzecz poprawy relacji wewnątrzrodzinnych
poprzez poradnictwo w zakresie metod wychowawczych
Udzielali wsparcia dzieciom, szczególnie poprzez udział w
zajęciach psychoedukacyjnych
Podejmowali działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
Prowadzili indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców
i dzieci
Prowadzili dokumentację dotyczącą pracy z rodziną
Dokonywali okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż
co pół roku
Monitorowali funkcjonowanie rodziny po zakończeniu pracy

Rok
2016

6

18
16
54
23
34
33
29
45
18
47
47
30
39
52
36
19
48
69
63
7
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Działanie

30

z rodziną
Sporządzali na wniosek sądu opinie o rodzinie i jej członkach
Współpracowali z zespołem interdyscyplinarnym lub innymi
podmiotami których pomoc przy wykonywaniu zadań uznano
za niezbędną
Asystenci rodzin organizowali zespoły do spraw Pomocy Rodzinie
w sytuacjach znaczącego pogorszenia się sytuacji w rodzinie

17
13
15

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku
Ponadto Asystenci rodzin

w 2016 roku w ramach 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), zapoznawali
rodziny z zasadami prawidłowego dbania o higienę osobistą osób dorosłych oraz dzieci
(szczególnie noworodków). Wskazywali 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-pedagogicznych, badań
profilaktycznych (tzw. bilanse) i kontrolnych oraz szczepieniach w radomszczańskich placówkach
zdrowia. (np. badanie słuchu, badania specjalistyczne: EEG, okulistyczne, psychiatra dziecięcy,
laryngolog i inne).
Dzięki pracy asystentów rodzin rodzice kontrolują stan zdrowia dzieci, biorą udział
w badaniach profilaktycznych i kontrolnych. Rodziny starają się utrzymywać czystość
w mieszkaniu, nastąpiła poprawa higieny osobistej.
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. 19 rodzin
prowadziły zeszyty z bieżącymi wydatkami lub/i robiły zakupy z udziałem asystenta rodziny.
Dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu środkami finansowymi kilka rodzin przeprowadziło
drobne remonty w mieszkaniach. Dla 17 rodzin asystenci rodzin pozyskali nieodpłatnie sprzęty
gospodarstwa domowego, meble, ubrania - bezpośrednio u darczyńców.
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
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uczyło się w jaki sposób prawidłowo zarządzać budżetem domowym, w tym celu rodziny
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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 programu), miejskie instytucje tj.
Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum
Regionalne, świetlice środowiskowe, ogólnopolskie fundacje, ogólnopolskie telefony zaufania itp.
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 zajęciach
pozalekcyjnych, wyrównawczych, które umożliwiłyby nadrobienie zaległości edukacyjnych.
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
w zajęciach warsztatach np. „Warsztaty teatralne” i „Warsztaty filmowe”. Uczestniczyły
w zajęciach wyrównawczych przy placówkach szkolnych, korzystały z poradnictwa oferowanego
przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Radomsku.
Asystenci rodzin pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, kuratorami
sądowymi, z funkcjonariuszami policji, radcą prawnym, psychologami, lekarzami i innymi
specjalistami współpracującymi z rodzinami. Asystenci rodzin regularnie kontaktowali się
z pedagogami szkolnymi, wychowawcami a także z dyrekcją szkół do których uczęszczają dzieci
objęte pomocą asystentów rodzin (asystenci występowali do szkół o opinie o uczniach).
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socjalnych realizowanych przez tut. Ośrodek, oferujących wsparcie psychoedukacyjne oraz udział
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W 2016 roku wspierającymi, motywującymi i pomocowymi działaniami asystenta rodziny
objętych

zostało

69

rodzin

(

w

tym

156

dzieci)

które

przeżywały

trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i długotrwale pozostawały w systemie
pomocy społecznej.
W rodzinach tych najczęściej występowały problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
bezrobocie,

ubóstwo,

nadużywanie

alkoholu,

przemoc,

długotrwała

choroba

i niepełnosprawność. Były to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia
w swoim środowisku rodzinnym. Praca z tak skomplikowanymi losami ludzkimi wymagała
równoległego i wieloaspektowego działania różnych służb społecznych oraz innych podmiotów
a zatem szerokiego zaangażowania w pracę na rzecz rodziny.

Tabela 2. Problemy występujące rodzinach objętych pomocą ze strony asystenta rodziny
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Problemy występujące w rodzinie
Alkoholizm
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego
Przemoc w rodzinie
Niepełnosprawność
Wielodzietność
Samotnie rodzicielstwo
Długotrwałe bezrobocie
Narkomania

Liczba rodzin
40
69
14
16
26
33
49
0

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku
Praca z rodziną prowadzona powinna być również w przypadku czasowego umieszczenia
dziecka poza rodziną. W 2016 roku asystenci rodzin pracowali z 17 rodzinami, w których doszło
do zabezpieczenia dzieci.
W rodzinie, w której doszło do kryzysu i w efekcie którego nastąpiło umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej prowadzone są działania o charakterze interdyscyplinarnej pomocy
i intensywnej pracy z rodziną w celu przezwyciężenia trudności i możliwości powrotu dziecka
do rodziny.
Wspieranie rodziny jest procesem długotrwałym, dającym bardzo trudno osiągalne i wymierne
rodziny i ich sytuacji życiowej, niwelowania destruktywnych zachowań członków rodziny,
samodzielności w realizowaniu spraw rodzinnych, podniesieniu jakości życia członków rodziny.
Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną to 33 miesiące.
Tabela 3. Czas pracy asystenta z rodziną
Lp.
1
2
3

Czas pracy asystenta z rodziną
Do 3 miesięcy
Powyżej 3 do 12 miesięcy
Powyżej roku

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku

Liczba rodzin objętych
wsparciem
5
10
54
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efekty działania, powodującym doprowadzenie rodziny do istotnych zmian postępowania członków
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W 2016 roku pięciu asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Radomsku współpracowało z 69 rodzinami w tym 12, które podjęły współpracę
w roku sprawozdawczym. W roku 2016 r. asystenci rodziny zakończyli pracę z 17 rodzinami z
uwagi na:
1. osiągnięcie celów z 7 rodzinami,
2.

zaprzestanie współpracy przez rodzinę z 3 rodzinami,

3. brak efektów pracy z 5 rodzinami,
4. zmianę metody pracy z 2 rodzinami.
Tabela 4. Ilość zakończonych prac przez asystentów rodziny w roku 2016.
Lp.
1
2
3
4

Współpraca zakończona
ze względu na osiągnięcie celów
ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę
ze względu na brak efektów
ze względu na zmianę metody pracy

Rok 2016
7
3
5
2

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku
W rodzinach współpracujących z asystentem rodziny w 2016 roku przebywało 156 dzieci.
Dominującą grupę dzieci wymagającą szczególnej opieki stanowiły dzieci w przedziale wiekowym
7-9 lat (40 dzieci) co stanowiło 26 % wszystkich dzieci przebywających w rodzinach
współpracujących w roku sprawozdawczym z asystentem rodziny. Szczegółową statystykę liczby
dzieci przebywających w rodzinach współpracujących z asystentem rodziny w 2016 według
kryterium wieku przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 5. Wiek dzieci w rodzinach współpracujących z asystentem rodziny w 2016 roku
Lp.
wiek
1
1
2

2
Liczba
dzieci
suma

Wiek dzieci w rodzinach współpracujących z asystentem rodziny
0-3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16
3
28

4
10
38

5
7

6
11
18

7
12

8
17

9
11

10
7

11
7

40

12
7
31

13
10

14
5

15
5
13

16
3

17 i
więcej
17
16
16

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku.
Sytuacja rodzin usamodzielnionych monitorowana jest systematycznie przez asystentów
monitorowali funkcjonowanie 7 rodzin, z którymi zakończono pracę.

Doskonalenie i profesjonalizacja zawodu asystenta rodziny
Od lutego do grudnia 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku kontynuowane
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, które odbywały się
dwa razy w miesiącu (łącznie zapewniono 110 godzin poradnictwa).
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Celem superwizji jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, zwiększenie
skuteczności pracy z rodziną, a co za tym idzie polepszenie dobrostanu klientów
i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.
Asystenci rodzin dzięki superwizji analizują własną pracę z klientem, mają szerszy wgląd
we własne emocje związane z pracą i potrafią je konstruktywnie wykorzystać w dalszej pracy
z rodzinami. Uczą się nowych rozwiązań, metod, pozytywnych wzorców pracy z klientem,
wyjaśniają własne dylematy etyczne pojawiające się w pracy z rodziną.
W 2016 r. pomocą asystentów rodziny objętych było aż 69 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.
Superwizja dla asystentów rodziny daje realną możliwość korzystania z ważnego narzędzia
zwiększającego efektywność pracy oraz przyczynia się do rozwoju zawodowego tychże
pracowników.
Projekty realizowane przez asystentów rodzin
W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011
r.,

która

określa

m.in.

zasady

i

formy

wspierania

rodziny

przeżywające

trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tut. Ośrodku został powołany Zespół
Wspierania Rodziny. Jego głównym celem stało się koordynowanie pracy świadczonej przez
asystentów rodziny. Ich zadaniem jest pomoc rodzinom, które znalazły się trudnej sytuacji
życiowej

i

wymagają

wsparcia

w

rozwiązaniu

problemów

związanych

z

opieką

i wychowywaniem dzieci.
Klienci współpracujący z asystentami rodziny to najczęściej osoby nieporadne, bezrobotne,
wycofane z życia społecznego. Nie radzą sobie z prawidłowym wypełnianiem funkcji rodzicielskiej,
stosowaniem odpowiednich metod wychowawczych, często nie stanowią autorytetu dla swoich
do grudnia 2016 roku realizowali projekt socjalny pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” był realizowany w 2016 roku w trzech edycjach.
Uczestnikami pierwszej edycji byli Klienci wytypowani przez asystentów rodzin. Beneficjentami
drugiej edycji byli asystenci rodzin i wychowawcy z placówek wsparcia dziennego. Trzecia edycja
skierowana była do Klientów korzystających z pomocy tut. Ośrodka.
Zajęcia w ramach trzech edycji były prowadzone przez asystentów rodzin, którzy w grudniu 2015r.
ukończyli specjalistyczne szkolenie i uzyskali niezbędne kwalifikacje do ich prowadzenia.
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własnych dzieci. Idąc naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych, asystenci rodzin w od stycznia
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Warsztaty szkoleniowe prowadzone były przez twórcę „Szkoły” Panią Joannę Sakowską,
a organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców obejmowała cykl spotkań dla każdego, kto szuka
sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
Zajęcia odbywały się w cotygodniowych spotkaniach grup osób chętnych doskonalić własne
kompetencje wychowawcze. Cykl zajęć obejmuje 10, trzygodzinnych spotkań.
Głównym celem projektu było wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania
się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej
relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie
więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Tematyka zajęć obejmowała podniesienie świadomości własnych celów wychowania, poznanie
i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka, naukę umiejętności
rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci
do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów
uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról
oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową. Wyniesiona z zajęć
wiedza ma na celu
wewnątrzrodzinnych,

zmniejszenie poczucia bezradności u w/w osób, poprawę relacji
podniesienie

jakości

kontaktów

emocjonalnych,

zmianę

postaw

rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo, zmniejszenie stosowania
różnorodnych form przemocy wobec dzieci i innych. Przewiduje się też, że zmiana postaw
rodzicielskich wpłynie na prawidłowe wypełnianie funkcji wychowawczych, a tym samym
zapobiegnie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.
Asystenci rodzin zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku
w 2016 roku realizowali projekt socjalny „Grupa samopomocowa dla rodziców”.
Projekt dotyczył wspólnych spotkań rodziców, mających problemy opiekuńczo – wychowawcze,
borykających

się

z

innymi

problemami

życia

codziennego

z

asystentami

rodziny

oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, specjalizującymi się w tematyce rodzinnej.
Zajęcia były prowadzone w formie wykładu, pracy w grupach, dyskusji, projekcji filmów
uzyskiwali wsparcie od uczestników spotkania oraz zdobywali dodatkową wiedzę zgodnie
z tematyką zajęć.
Projekt realizowany był w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku cyklicznie,
w zależności od potrzeb w jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, terminy spotkań były ustalane
indywidualnie z uczestnikami projektu. Projekt socjalny miał na celu zintegrowanie rodzin objętych
wsparciem asystentów rodzin, wzajemne wsparcie oraz aktywizację społeczną. Założeniem było
również uświadamianie uczestnikom projektu, że ich własny rozwój pozytywnie wpłynie na sposób
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wychowywania dzieci oraz na ich wspólne relacje, a zdobyta na zajęciach wiedza, pomoże im
w rozwiązywaniu bieżących problemów życia codziennego.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011
roku asystent rodziny zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, szczególności poprzez udział w szkoleniach
oraz

samokształcenie.

W

2016

roku

asystenci

rodziny

uczestniczyli

w szkoleniach dokształcających. Tematyka szkoleń dotyczyła problemów, z którymi asystenci
rodzin stykają się w swojej pracy z Klientami. Tematyka szkoleń została zilustrowana
w poniżej tabeli.
Tabela 6. Szkolenia dla asystentów rodziny

Nazwa szkolenia

Termin
szkolenia

1

wizyta studyjna

15.04.2016

2

Szkoła dla „Rodziców
i Wychowawców”
CYBERUZALEŻNIENIA
Zjawisko i uwarunkowania.
Technologie cyfrowe a rozwój
emocjonalny dziecka.
IV konferencja Kształcenie
specjalne „Świat wokół mnieja z samym sobą”

20.04.22.06.2016
31.05.2016

3

4

5

6

7

8

9

17.03.2016

Organizator szkolenia

Stowarzyszenie na rzecz
pomocy dziecku i rodzinie
„Dla rodziny”.
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radomsku
Akademia Profilaktyki
Społecznej Akademii Nauk

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Ks.
Twardowskiego w Radomsku
pod honorowym patronatem
Starosty
Radomszczańskiego
II Forum „Dla Rodziny”
16.11.2016 Stowarzyszenie na rzecz
w Częstochowie
pomocy dziecku i rodzinie
„Dla Rodziny”
Szkolenie „zrozumieć dziecko 17-18.11.2016 Regionalne Centrum Polityki
z FAS” Łódź
oraz 08.Społecznej w Łodzi
09.12.2016
Konferencja pn. „Nastolatek
21.11.2016 Regionalne Centrum Polityki
jako sprawca i ofiara
Społecznej w Łodzi
przemocy” Łódź
szkolenie w formie
13.12.2016 Powiatowe Centrum Pomocy
seminarium pt. „Dziecko
Rodzinie w Radomsku
krzywdzone- pomoc dziecku
i rodzinie”.
Szkolenie mediacje rodzinne
19.12.2016 Stowarzyszenie na rzecz
oraz praca z osobą
dzieci „Pomagajmy razem”
upośledzoną umysłową
i chorobą psychiczną

5
5

5

2

2

2

2

5

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku
W 2016 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku odbyło się 2
spotkania w ramach Treningu Budżetowego. Treningi te miały na celu ukazanie zalet
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Lp.

Liczba
asystentów
biorących
udział
w szkoleniu
2
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i korzyści wynikających z wprowadzenia w życie zasad racjonalnego gospodarowania budżetem
domowym. Podczas spotkania uczestnicy mogli uzyskać niezbędne wiadomości pomocne przy
planowaniu wydatków rodziny, doskonalić umiejętność tworzenia własnych finansów, zarządzania
własnymi środkami finansowymi, kontrolowania wydatków.
Treningi mają być przydatne w szczególności rodzinom z dziećmi, które posiadają obecnie
większe dochody dzięki otrzymywanemu świadczeniu wychowawczemu tzw. 500 +. Spotkania były
prowadzone przez asystentów rodziny z tut. Ośrodka. Uczestnicy otrzymali specjalne karty tj. plany
dochodów i wydatków gospodarstwa domowego, które ułatwią im zagospodarowanie środków
finansowych na cały miesiąc, uwzględniając potrzeby dzieci i całej rodziny.
W 2016 roku Miasto Radomsko uczestniczyło w realizacji Programu „Asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Celem programu było wspomaganie
i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego w budowaniu systemu
wspierania rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych
przez dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.
Na realizację tego programu pozyskano kwotę 87 864, 00 zł., co pozwoliło częściowo pokryć
koszty zatrudnienia asystentów rodziny w 2016 roku. Wydatki w wysokości 86 232,97 zł zostały
pokryte z budżetu Miasta Radomsko.

Współfinansowanie pieczy zastępczej
Prócz działań profilaktycznych na rzecz wspierania rodziny tut. Ośrodek realizuje zadania
wynikające z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące
współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Wydatki te gmina ponosi w wysokości:
1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W 2016 roku w pieczy zastępczej przebywało 94 dzieci z terenu Miasta Radomsko z 59 rodzin.
Największą grupę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej stanowią dzieci w przedziale
zastępczej. Szczegółową statystykę liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2016 roku
w 2016 według kryterium wieku przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 7. Wiek dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2016 roku
Lp.

1
1
2

wiek

0-3

2
Liczba
dzieci
suma

3
8
16

Wiek dzieci przebywających w pieczy zastępczej 2016
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15

16

4
8

16
8

5
3

6
3
6

7
3

8
1
10

9
6

10
3

11
8

12
4
18

13
3

14
14

15
7
29

17 i
więcej
17
15
15
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wiekowym 14-16 lat (29 dzieci) co stanowi 32 % wszystkich dzieci przebywających w pieczy
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Tabela 8. Formy pieczy zastępczej w 2016 roku
Lp.
1
2
3
4

Formy pieczy zastępczej
Rodzina zastępcza niezawodowa spokrewniona
Rodziny zastępcza niezawodowa niespokrewniona
Rodzina zastępcza zawodowa
Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Liczba dzieci
37
7
27
23

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku

W 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku uiścił kwotę 565 596,67 zł
partycypując w kosztach umieszczonych w pieczy zastępczej dzieci, pochodzących z terenu Miasta
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Radomsko.
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DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
W

roku 2016

do Tutejszego Ośrodka

dodatku mieszkaniowego.

Decyzję

wpłynęło 1250

przyznającą

wniosków o przyznanie

uzyskały

1184

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). W poszczególnych
miesiącach 2016 roku liczbę składających wnioski i liczbę osób, które uzyskały decyzje
pozytywną obrazuje tabela nr 1.

Ilość złożonych wniosków

Liczba osób, które
otrzymały decyzje
pozytywną

Styczeń

124

120

Luty

103

91

Marzec

113

109

Kwiecień

108

107

Maj

103

98

92

85

105

98

Sierpień

85

77

Wrzesień

116

111

Październik

102

99

Listopad

112

105

Grudzień

87

84

1250

1184

Rok 2016 (miesiące)

Czerwiec
Lipiec

Decyzji odmownych

na

przestrzeni roku 2016

było 66.

Wysokości wypłacanych

dodatków w poszczególnych miesiącach roku 2015 obrazuje tabela nr 2.
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Tabela 2.

Rok 2016 (miesiące)

Wypłacona kwota
dodatków mieszkaniowych

Kwota narastająco od
początku roku

styczeń

93095,10

93095,10

luty

96624,69

189719,79

marzec

93984,25

283704,04

kwiecień

90079,70

373783,74

maj

91502,77

465286,51

czerwiec

89835,19

555121,70

lipiec

88115,83

643237,53

sierpień

84702,27

727939,80

wrzesień

83409,08

811348,88

październik

83306,39

894655,27

listopad

82210,21

976,865,48

grudzień

83195,74

1060061,22

W roku 2016 zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy o dodatkach mieszkaniowych
po uzyskaniu od administratorów i zarządców lokali mieszkalnych informacji o
nieopłacaniu na bieżąco należności za zajmowany lokal wstrzymano w drodze decyzji
administracyjnej wypłatę 16 dodatków mieszkaniowych. Po uregulowaniu zaległych
należności wznowiono wypłatę dodatku mieszkaniowego 13 osobom. Ponadto w roku
2016 wygaszono 16 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy z powodu zgonów
wnioskodawców, zmiany miejsca zamieszkania lub na wniosek strony.

Dodatek energetyczny

1. prowadzonego przez osobę samotną
11,09 zł/miesiąc
2. składającego się z 2-4 osób wynosi
15,40 zł/miesiąc
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,48 zł/miesiąc
Od dnia 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r. dodatek energetyczny wynosi dla
gospodarstwa domowego:
1. prowadzonego przez osobę samotną

11,29 zł/miesiąc

2. składającego się z 2-4 osób wynosi

15,68 zł/miesiąc

3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi

18,81 zł/miesiąc
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gospodarstwa domowego:
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Tabela nr 3 przedstawia informacje dotyczące ilości złożonych wniosków o przyznanie
dodatku energetycznego oraz kwot wypłaconych dodatków energetycznych
w poszczególnych miesiącach;
Rok 2016 (miesiące)

Ilość złożonych
wniosków

Kwota wypłaconych
dodatków
energetycznych

styczeń

17

1939,26

luty

33

1960,83

marzec

36

2197,98

kwiecień

28

2198,60

116

372,71

czerwiec

34

2994,21

lipiec

32

2053,39

sierpień

24

2062,20

wrzesień

29

2033,34

październik

25

2094,79

listopad

27

1987,53

grudzień

27

2416,77

maj

428

243 11,61
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W roku 2016 wypłacono dodatek energetyczny w wysokości 24 311,61 zł 428 osobom.
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STYPENDIA SZKOLNE
W

okresie

od

stycznia

do końca

czerwca

2016

roku czyli w drugiej

połowie

roku szkolnego 2015/2016 przyznano stypendia szkolne 588 uczniom. Stypendium w okresie
styczeń - czerwiec 2016 wynosiło 110 zł miesięcznie. W w/w okresie wypłacono stypendium
szkolne na łączną kwotę 373 310,00 zł. W omawianym okresie wypłacono 12 osobom zasiłek
szkolny na łączną kwotę 6 790,00 zł.
W okresie od września do grudnia

2016 roku złożono 447 wniosków o przyznanie stypendium

szkolnego natomiast zostało ono wypłacone 439 uczniom. Wysokość stypendium wynosiła w tym
okresie 200,00 zł/miesiąc. Od września do grudnia 2016 roku wypłacono w sumie 324 797,04 zł
W całym roku 2016 wypłacono stypendium szkolne 1027 uczniom na łączną kwotę
686 597,04 zł
W roku 2016 zasiłek szkolny przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji z powodu zdarzenia losowego otrzymało 20 dzieci na łączną kwotę
11 510,00 zł
W roku 2016 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku wypłacił 698 107,04 zł w postaci
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stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.
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USŁUGI 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. 1-7 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 22.09.2005 r. 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.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomsko Nr 51/16 z dnia 11.03.2016 roku, koszt
1 roboczogodziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, obowiązujący od
01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. wyniósł 15,90 zł. i był 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 Nr 45/2015 z dnia 31.12.2015 roku, Dyrektora MOPS w Radomsku w sprawie
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ustalenia stawki 1 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Ustalona stawka 1 roboczogodziny obowiązująca od 01.01.2016 r. do 31.12.2016
r. wyniosła 25,60 zł.
Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia
29.01.2016 r. w sprawie ustalenia 1 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych
funkcji organizmu. Ustalona stawka 1 roboczogodziny na okres od 01.02.2016r. do 31.01.2017r.
w zakresie:
•

rehabilitacji i zaburzonych funkcji organizmu, nieobjętym przepisami ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowisko
rehabilitanta - stawka 1 roboczogodziny wyniosła 50,00 zł.

•

zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, stanowisko logopedy – stawka
1 roboczogodziny wyniosła 40.00 zł.

Wzrost stawki 1 roboczogodziny w poszczególnych latach - usługi opiekuńcze zwykłe:
Rok

Ilość
roboczogodz.

Koszt usług opiek.zwykłe
[zł]

Stawka za 1
roboczogodz. [zł]

Wzrost
%

2014

67 604

1 440 877,00

15,20

7,00

2015

64 864

1 532 262,19

15,80

4,00

2016

64659

1 638425,16

15,90

0,60

Wzrost stawki 1 roboczogodziny w poszczególnych latach (usługi opiekuńcze specjalistyczne dla

Rok

Ilość
roboczogodz.

Koszt usług
opiek.specjalistycznych [zł]

Stawka za 1

Wzrost

roboczogodz.
[zł]

%

2014

2 171

61 183,00

20,90

15,00

2015

1 991

54 136,00

24,30

16,00

2016

1 949

56 145,15

25,60

5,30

W roku 2016 liczba środowisk objętych pomocą w formie usług opiekuńczych wyniosła : zwykłe –
185, specjalistyczne – 3, w tym w zakresie rehabilitacji - 1, logopedii - 1;
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Zestawienie udziału % klienta w odpłatności za usługi opiekuńcze zwykłe w okresie od stycznia
do grudnia 2016 r.
Odpłatność Nieodpłatnie 5

10

15

20

25

35

45

60

75

100

Ilość osób

5

16

21

62

41

13

2

2

1

20

2

Zestawienie udziału % klienta w odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne w okresie
od stycznia do grudnia 2016 r.
Odpłatność

3

7

11

15

22,5

Ilość osób

1

1

-

1

-

Osoby zwolnione z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2016.

LICZBA OSÓB

Okres

Zmiana %

1

IV-XII

45-40
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DZIENNY DOM 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 – 10.00 – praca administracyjno- biurowa
/sporządzanie dokumentacji dot. funkcjonowania placówki, załatwianie bieżących spraw,
aktualizacja dziennej ilości zamawianych posiłków/
10.00 – 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,

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej

po uprzednim
przez Dyrektora

MOPS Radomsko.
Do zadań DDPS należy udzielanie świadczeń w zakresie:
•

tworzenia

odpowiednich

warunków

do

kilkugodzinnego

przebywania

osób

•

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/.

Pobyt na terenie Domu i korzystanie ze świadczonych usług jest nieodpłatny.
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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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/ urodziny i imieniny
pensjonariuszy

• odbywały się warsztaty integracyjne oraz aktywizujące społecznie, warsztaty rozwijające
sprawność umysłową i manualną pensjonariuszy
•

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

•

wg potrzeb pensjonariuszy organizowano zabawy taneczne, muzyczne bądź teatralne,
zorganizowano szereg odczytów, pogadanek przygotowanych przez zaproszonych gości:
Uniwersytet III Wieku „Wiem więcej”, przedstawicieli Banku PKO.SA, pracownika
SANEPID. Pensjonariusze uczestniczyli w różnego rodzaju grach i zabawach, nawiązana
została współpraca z Publicznym Przedszkolem nr 2 im. Janusza Korczaka oraz
Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Klubem „Złotej Jesieni” oraz społecznością
lokalną dzielnicy Kowalowiec w ramach projektu ASOS „Agrafka – spinanie pokoleń”,
oraz młodzieżą z Pogotowia Lekcyjnego w Radomsku.

•

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

seniorami ze społeczności lokalnej dzielnicy Kowalowiec

w Radomsku. Pensjonariusze

uczestniczyli w organizowanych lokalnie imprezach dla seniorów: Piknik integracyjny pn. „
Kolorowy Kowalowiec”, gra miejska „Iść w stronę słońca” oraz przedstawieniu teatralnym
zorganizowanym przez dzieci z PP nr 2 w Miejskim Domu Kultury, w związku z obchodami Dnia
Babci i Dziadka. Pensjonariusze DDPS w Radomsku wykazali się postawą prospołeczną angażując
się w głosowanie projektów, w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prowadzone były działania
integracji wielopokoleniowej z dziećmi z PP nr 2 oraz młodzieżą z Pogotowia Lekcyjnego w
Radomsku.
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W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku, liczba pensjonariuszy korzystających z usług DDPS,
zgodnie z wydanymi decyzjami wyniosła 40 osób.
Dzienny

Dom

Pomocy

Społecznej

prowadzi

działalność

w zakresie

dożywiania

w oparciu o 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,

z poruszaniem się, miały dowożony

niepełnosprawne,

mające

problemy

codziennie posiłek w godzinach od 10.00 do 13.00

do miejsca zamieszkania.
Od stycznia do grudnia 2016 roku liczba podopiecznych korzystających z zup z wkładką wyniosła
średnio 64 osób, w tym:
- na miejscu 43 osób,
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DZIAŁ PRACY ŚRODOWISKOWEJ I WOLONTARIATU
Placówki Wsparcia Dziennego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku prowadzi 6 placówek wsparcia dziennego –
świetlic oraz Klub Wolontariusza.
1. Placówka Wsparcia Dziennego nr 1 – ul. Konopnickiej 4 w Radomsku, w ramach której
odrębnie funkcjonują Klub Młodziaka oraz świetlica
2. Placówka Wsparcia Dziennego nr 2 – ul. Kościuszki 12 a w Radomsku
3. Placówka Wsparcia Dziennego nr 3 – ul. Brzeźnicka 149 w Radomsku
4. Placówka Wsparcia Dziennego nr 4 – ul. Narutowicza 155 w Radomsku
5. Placówka Wsparcia Dziennego nr 5 – ul. Reja 81 w Radomsku
6. Placówka Wsparcia Dziennego nr 6 – ul. Strażacka 13 w Radomsku
7. Klub Wolontariusza – ul. Św. Rozalii 1b w Radomsku
W ciągu całego roku z zajęć prowadzonych w ww. placówkach skorzystało 301 uczestników.
Placówki funkcjonują w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w formie opiekuńczej tj. świetlic. Pobyt dzieci w placówkach jest dobrowolny i nieodpłatny.
Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w zajęciach odbywa się na podstawie określonej
w regulaminie dokumentacji tj.:
- karty zgłoszenia
- oświadczenia rodzica o sposobie dotarcia dziecka do świetlicy oraz powrotu do domu
- zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka
- kontraktu dot. pobytu dziecka w placówce
Świetlice realizują zadania w obszarze trzech działań:
a. opieka i wychowanie,
b. pomoc w nauce,
c. organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
Ad. a. Opieka i wychowanie
Pod opieką jednego wychowawcy znajduje się maksymalnie 15 dzieci. Uczestnikami zajęć są
na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Do świetlicy przyjmowani są uczestnicy na
wniosek rodziców lub opiekunów prawnych bądź osób pełnoletnich, z którymi następuje spisanie
kontraktu.
Wychowawcy świetlic organizują pracę w świetlicy w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo –
wychowawczej oraz odrębnego planu pracy na okres wakacji letnich i zimowych. W każdym
tygodniu pracy przedstawiany jest kierownikowi szczegółowy/tygodniowy plan pracy, a każdy
miesiąc kończy przedstawienie sprawozdania z wykonanych zajęć.
Jednym z podstawowych zadań jest wspieranie rodzin w sprawowaniu ich podstawowych funkcji –
w szczególności wychowawczej. Praca z uczestnikiem prowadzona jest zarówno w kontakcie
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grupowym jak i indywidualnym, według potrzeb. Zajęcia w grupach prowadzone są w zarówno
w sytuacjach pojawiających się konfliktów pomiędzy uczestnikami, a dot. codziennego ich
funkcjonowania jak również w przypadku prowadzenia działań profilaktycznych, zapobiegających
sytuacjom kryzysowym. Forma zajęć jak i tematyka jest dostosowana do wieku i możliwości
intelektualnych uczestników

dot. m.in. wzajemnego szacunku i relacji pomiędzy rówieśnikami,

odpowiedzialności za własne zachowania, kształtowania

właściwych postaw, sposobu

komunikowania się, szukania sposobów polubownego rozwiązywania sytuacji trudnych (zarówno
świetlicowych jak i szkolnych).
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż w pewnych sytuacjach dot. np. konfliktów wewnątrz
grupy wskazanym jest skorzystanie z pomocy specjalistów. I tak w pracę świetlicy nr 3 został
włączony psycholog Zespołu ds. Uzależnień i Przemocy Pan Adrian Stojecki, który opracował cykl
zajęć integrujących, nakierowanych na budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz
pokazanie konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów. W przypadku problemów
szkolnych wychowawcy indywidualnie bądź wraz kierownikiem Działu podejmowali współpracę
z pedagogiem szkolnym, wychowawcami bądź dyrektorem placówki. Były to interwencje
podejmowane na wniosek uczestników placówek nr 3 i 4. W przypadku placówki nr 3 Kierownik
Działu wraz z wychowawcą podjął ścisłą współpracę z pedagogiem, wychowawcą oraz dyrekcją
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 6. Powodem interwencji były niepokojące zachowania uczniów,
którzy są jednocześnie uczestnikami świetlicy. W porozumieniu z kadrą szkolną podjęte zostały
ustalenia i plan pracy z dziećmi ponadto wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym wizytowali
środowisko świetlicowe. Poza spotkaniami roboczymi, na zaproszenie wychowawcy świetlicy, ww.
wzięli udział

w spotkaniu integracyjnym z rodzicami przygotowanym przy współudziale

uczestników świetlicy celem przybliżenia działań realizowanych w placówce. Wychowawca
świetlicy nr 4 także nawiązał ścisłą współpracę z nauczycielem Publicznej Szkoły Podstawowej nr
5 – wychowawcą jednego z uczniów

celem ustalenia prawidłowej ścieżki edukacyjnej

i wychowawczej, gdyż informacje przekazywane przez rodzica były niespójne z rzeczywistymi
problemami dziecka. W przypadku zgłoszeń problemów rodzinnych i osobistych, a dot. zaniedbań
czy niewłaściwej opieki ze strony rodziców, wychowawcy

podejmowali indywidualne formę

wsparcia na podstawie opracowanego wspólnie kierownikiem planu działania. W ramach takich
i Przemocy, Działu Pracy Socjalnej, Zespołu Wspierania Rodziny funkcjonujących w strukturach
MOPS. Działania skutkowały podjęciem interwencji ze strony pracowników socjalnych, asystentów
rodzin,

psychologa oraz późniejszego

monitorowania zachodzących zmian. Wychowawcy

podejmowali także bezpośrednią współpracę z rodzicami dzieci, polegającą m.in. na
indywidualnych rozmowach na temat problemów dzieci, udzielania wsparcia w rozwiązywaniu
konfliktów, poradnictwa i informowania o możliwościach ubiegania się o fachową pomoc,
wskazywania instytucji wspierających. Na bezpośrednie zgłoszenie wychowawcy świetlicy podjęta
został bezpośrednia interwencja w środowisku Kierownika Działu wraz z pracownikiem socjalnym
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na powziętą informację o nadużywaniu alkoholu przez matkę dziecka. Informacja potwierdzona
została przez babcię dziecka, która sprawowała opiekę nad dziećmi podczas nieobecności matki
w domu. Z uwagi na fakt, iż dzieci były odpowiednio zaopiekowane sytuacja nie wymagała dalszej
interwencji. Babcia dzieci została pouczona o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia ze strony
specjalistów MOPS.
W ramach działań profilaktycznych nawiązana została współpraca z pracownikami Zespołu
ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, w ramach których
na poszczególnych świetlicach prowadzone zostały systemowe działania profilaktyczne w takich
obszarach zagadnieniowych jak: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Narkotyki, dopalacze, środki
odurzające, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu
zamieszkania. Działania te miały wzmożony charakter szczególnie w okresie poprzedzającym
okres ferii zimowych i wakacji letnich.
Zajęcia socjoterapeutyczne – celem zajęć jest

poznanie dziecka i jego środowiska,

przezwyciężanie nieśmiałości, wyrażanie własnych uczuć i opinii, panowanie nad emocjami.
Tematyka: zajęć socjoterapeutycznych
„Świat uczuć i emocji”, „Jestem wartościowym człowiekiem”, „E-papieros a nasze zdrowie” ,
„Alkohol nie jest ucieczką od problemów w domu”,

„Zniewaga w internecie”,

„Plotka”,

„Przemoc”, „Chrońmy nasze dzieci”, „Praca nad poczuciem własnej wartości”, „Tolerancja”,
„Sztuka odmawiania”, „ Toksyczny związek”, „Czy z rodzeństwem da się żyć w zgodzie”, Wpływ
komputera na umysł dziecka”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Nauczyciel przyjacielem ucznia?”,
„Bunt nastolatków”, „Zaborcza miłość”, „Zazdrość chłopaka a przyjaźń”,
Wniosek: Dzieci i młodzież zwierzają się ze swoich problemów zarówno w domu jak i
w szkole/świetlicy. Ich zaufanie pozwala wychowawcom na szybką reakcję i poszukanie
rozwiązania problemu. Podstawowym celem zajęć socjoterapeutycznych jest odreagowanie
emocjonalne oraz nabywanie nowych umiejętności w toku zajęć grupowych. Głównym zadaniem
podczas spotkań jest stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery.
Podczas zajęć uczniowie uczą się rozumieć własne potrzeby, aktywizować się, koncentrować,
odprężać, wypoczywać, redukować napięcie emocjonalne.
Cele zajęć socjoterapeutycznych:
- stwarzanie okazji do przeżywania pozytywnych emocji,
- ekspresja uczuć,
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Program dotyczy wielu sfer funkcjonowania młodych ludzi:
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
- budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, stwarzanie możliwości do samorealizacji,
- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
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- wskazanie metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
- ćwiczenia zachowań asertywnych.
Ad. b. pomoc w nauce
Zasadniczą kwestią pracy świetlicowej jest realizacja programu „Pogotowie lekcyjne”. Celem
programu jest udzielanie wsparcia edukacyjnego zarówno

tym uczestnikom, którzy nie są

w stanie przy wykorzystaniu własnych możliwości sprostać problemom w nauce, jak również tym,
którzy funkcjonują samodzielnie, jednakże wymagają motywującego wsparcia

w rozwijaniu

swoich uzdolnień i kompetencji, celem osiągania jeszcze lepszych wyników w nauce.
Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagamy” realizowało w świetlicy nr 2 projekt, którego jednym
z elementów było udzielanie korepetycji z języka angielskiego. Ponadto wychowawcy świetlic
świadczyli codzienną pomoc w odrabianiu prac domowych, przygotowaniu do sprawdzianów,
testów, egzaminów, zachęcali i motywowali do wykonywania dodatkowych, ponadprogramowych
prac szkolnych, za które uczniowie zyskiwali poprawę ocen szkolnych. Dodatkowym wsparciem
w tym zakresie był udział wolontariuszy, którzy udzielali korepetycji, angażowali się w działania
edukacyjne, które poprzez ukierunkowaną zabawę uczyły i rozwijały ich kompetencje. Największa
grupa wolontariuszy rekrutowała się z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku.
W ramach „Pogotowia lekcyjnego” funkcjonuje biblioteczka używanych książek, w ramach której
gromadzone są m.in. podręczniki szkolne, lektury szkolne, książki przygodowe, encyklopedie,
z których dzieci przygotowują się do zajęć lekcyjnych. Efektem prowadzonych działań jest poprawa
ocen szkolnych, większa zdawalność do następnych klas, większa swoboda wypowiedzi, wzrost
aspiracji dzieci, chęć kontynuowania współpracy, większa dbałość w przygotowaniu do zajęć,
wzrost pewności i wiary we własne możliwości. Efekty te mają ogromną wartość w dalszym
rozwoju intelektualnym i edukacyjnym

zwłaszcza tych dzieci, które pochodzą z rodzin

niewydolnych wychowawczo.
Kolejnym działaniem edukacyjnym była organizacja wyjazdu dla

wychowanków Placówki

Wsparcia Dziennego Nr 6 i 2 podczas, którego wzięli udział w Dniach Otwartych Zespołu Szkół
Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, które odbyły się pod hasłem: ‘Jestem z
Plastyka i TY bądź!’. Wyjazd skierowany był do młodzieży uzdolnionej plastycznie, jako inspiracja
horyzontów myślowych. Młodzież miała okazję zwiedzić wszystkie sale i pracownie placówki,
ponadto okazję zobaczyć jak wyglądają warsztaty na zajęciach z ceramiki, jubilerstwa czy grafiki.
Zwiedzić szkolne korytarze pełne obrazów i rzeźb, które tworzyły muzealny klimat.
Ad. c. organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
Część działań zaplanowanych w tym zakresie prowadzona jest indywidualnie przez wychowawców,
jak również poprzez nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami, placówkami
oświatowymi i kulturalnymi z terenu Miasta Radomska.
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1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „ Pomagajmy Razem” – w ramach pozyskanych środków
zewnętrznych umożliwiło realizację projektu „Znajdź swoją orbitę”, w ramach którego
prowadzone były zajęcia teatralne, filmowe oraz nauka języka angielskiego.
Zajęcia filmowe prowadzone przez Panią Halinę Kucharską – pedagoga z wieloletnim
stażem - stanowią ważny i wartościowy element dydaktyczny, uczą uważnego postrzegania
świata, krytycznego myślenia, swobody wypowiedzi, inspirują do własnej twórczości, są
pretekstem do dalszych poszukiwań. Młodzież uczestnicząca w zajęciach ma okazję
zapoznać się z ciekawymi projekcjami filmowymi, na bazie których może dokonywać
własnych ocen, osądów, zapoznawać się z różnorodnymi wzorcami kulturowymi.
Odpowiednio dobrany repertuar filmowy często stawał się okazją do zainicjowania
dyskusji o aktualnych problemach samych uczestników i jednocześnie stwarzał możliwości
pokazywania sposobów ich rozwiązywania. Na chwilę obecną Świetlica nr 2 jest jedyną
w kraju świetlicą, która uczestniczy w ogólnopolskim programie „Filmoteka szkolna –
Akcja”. Za uczestnictwo w programie placówka otrzymała dyplom z rąk Fundacji Centrum
Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. W ramach działalności młodzież współpracuje
z Działem Filmowy Miejskiego Domu Kultury, kinem „Pasja” oraz „Kinem za Rogiem”
prowadzonym przez Panią Anitę Pawlak-Zygmę uczestnicząc m.in. w projekcjach
filmowych, porankach filmowych, licznych konkursach i spotkaniach artystycznofilmowych. Nawiązana został również współpraca z placówkami oświatowymi z terenu
miasta, która zaowocowała m.in. udziałem młodzieży w warsztatach na temat bajki
i komiksu oraz udziałem w konkursie plastyczno literackim pod hasłem. „Podaję ci naukę
pod szatą zabawy” -organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku.
Kolejnym działaniem była realizacji w miesiącach lutym i marcu br. projektu „Film jako
wstęp do angażujących i skutecznych działań wychowawczych”. Projekt był okazją do
zaproszenia nauczycieli i pedagogów radomszczańskich szkół, z którą młodzież
rozmawiała o aktualnych problemach i zagrożeniach młodego człowieka we współczesnym
świecie. Punktem wyjścia do dyskusji były filmy - „Cześć Tereska” Roberta Glińskiego
i „Jestem zły” Grzegorza Packa. Młodzież bardzo szczerze mówiła o swoich sprawach –
problemy w filmach są im znane z autopsji. Ostatnim etapem projektu było wzięcie udziału
Dziewczęta nie otrzymały nagród, jednakże sam udział w tak prestiżowym konkursie
pozwolił im zaistnieć w świecie plakatu, poszerzyć horyzonty, a przede wszystkim zdobyć
pierwsze doświadczenia.
Zajęcia teatralne prowadzone są przez pedagoga z wieloletnim stażem Panią Annę
Szczerbińską. W ramach zajęć funkcjonuje „Teatr Magiczna 6”, który cyklicznie
przygotowuje przedstawienia teatralne, które są okazją dla młodych aktorów do
prezentacji, szerszemu gronu publiczności, aktorskich talentów. Zajęcia odbywają się
cyklicznie, członkowie wspólnie dokonują wyboru sztuki, która w dalszym etapie jest
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bardzo szczegółowo omawiana, wspólnie reżyserowana wraz z doborem strojów, oprawy
muzycznej, wystroju wnętrza i przygotowaniem scenografii. Na bazie tych przygotowań
aktorzy zapoznają się z kolejnymi etapami przygotowań, ćwiczą pamięć, dykcję,
przełamują bariery związane z publicznymi wystąpieniami, co w wymiarze warsztatowo edukacyjnym pozwala na osiąganie coraz lepszych efektów. W przedstawieniach tych na
stałe uczestniczą nauczyciele, pedagodzy szkół, do których uczęszczają dzieci, a także
rodzice. Jest to szczególna okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, wyrażenia
emocji, radzenia sobie ze stresem, odkrycia nowych talentów i predyspozycji. W miesiącu
lutym br. dzieci wystąpiły ze spektaklem pt. „Lata 20- te, lata 30 – te, czyli szalony świat
kabaretu, filmu i charlestona” wg autorskiego scenariusza Anny , Szczerbińskiej i Haliny
Kucharskiej. W nagrodę aktorzy Teatru wzięli udział w

zorganizowanym wyjeździe

do Mzyk, gdzie po raz pierwszy mieli okazję wystąpić na prawdziwej scenie przed obcą
publicznością, zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Kolejnym przedsięwzięciem była
organizacja „ Spotkania poetyckiego dla mam”, w którym dzieci recytowały wiersze,
prezentowały piosenki, samodzielnie przygotowały dekoracje.
Członkowie teatru bardzo często brali udział w licznych konkursach recytatorskich
ogłaszanych przez szkoły, MDK, MBP uzyskując nagrody i wyróżnienia.
Zajęcia jęz. angielskiego – uczestnikami zajęć byli wychowankowie Placówki Wsparcia
Dziennego nr 2 i 3, zajęcia trwały w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. z wyłączeniem
okresu wakacji letnich. Uczestnicy zajęć zostali pogrupowani w zależności od poziomu
znajomości języka, celem zajęć jest uzupełnienie braków, odrabianie prac domowych,
utrwalenie i powtórka bieżącego materiału oraz przyswojenie nowych partii materiału.
2. Muzeum Regionalne w Radomsku – dzieci systematycznie uczestniczą i są zapraszane na
cykliczne wystawy tematyczne, które stanowią dla nich praktyczną lekcję historii. Ponadto
biorą udział w warsztatach plastycznych, warsztatach tematycznych i spotkaniach
artystycznych Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy świetlic zostali włączeni
w akcję Instytutu Pamięci Narodowej na hasło „Bitwa o Polskę”
3. Miejski Dom Kultury w Radomsku – współpracuje z wolontariuszami, którzy rekrutują się
spośród dzieci uczęszczających na świetlice, dzięki temu otrzymują wejściówki na
uczestnicząc w

warsztatach plastycznych, wycieczkach,

konkursach recytatorskich,

filmowych, piknikach, wystawach oraz innych przedsięwzięciach kulturalnych.
4. Nadleśnictwo Radomsko – w ramach edukacji ekologicznej w świetlicach odbyło się kilka
spotkań z leśnikiem, poprzedzonych projekcją filmową dzięki, której dzieci poznały tajniki
otaczającej przyrody. Następnie miały okazję przejść leśnymi duktami, celem obserwacji
przyrody i zwierząt, wyprawę zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek w miejscu
bezpiecznym, wyznaczonym przez leśnika. Wycieczki te pozwoliły zwrócić dzieciom uwagę
na zasady bezpieczeństwa i zasad zachowywania się w lesie.
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5. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku – dzieci bardzo chętnie uczestniczyły
w spotkaniach tematycznych organizowanych przez placówkę, były to autorskie spotkania
z pisarzami, warsztaty plastyczne, na których mogły uczyć nowych technik zdobniczych,
wykonać elementy użytkowe, brały udział w głośnym czytaniu książek ponadto
uczestniczyły w różnorodnych konkursach związanych z promowaniem czytelnictwa.
W miesiącu maju dzieci wzięły udział w majówce przygotowanej przez bibliotekę wraz
z rozbudowanymi warsztatami artystycznymi wraz z nagrodami.
6. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – uczestnicy świetlic z własnej inicjatywy
zaangażowali się w pomoc na rzecz zwierząt organizując zbiórki karmy, akcesoriów do
zabawy, w dalszym etapie przewiduje się wdrożenie najbardziej zaangażowanych osób
w działalność woluntarystyczną wykonywaną na terenie Schroniska,
7. Kino za Rogiem – prowadzone przez panią Anitę Pawlak-Zygmę. W okresie ferii zimowych,
a także wakacji letnich uczestnicy świetlic brali udział projekcjach filmowych
dostosowanych do wieku uczestników. Dzieci młodsze mogły oglądać bajki, zaś starsza
młodzież miała okazję zapoznać się z poważną filmoteką znanych reżyserów polskich
i zagranicznych. Po zakończonych projekcjach młodzież miała również możliwość wzięcia
udziału w zajęciach grupowych-klubach dyskusyjnych omawiając i komentując obejrzane
filmy.
8. W świetlicach odbywały się również spotkania z ciekawymi ludźmi, których zadaniem było
zaciekawić i pokazać dzieciom różnorodne formy spędzania czasu wolnego.
Spotkanie z Panem Jackiem Kaszyńskim – pasjonatem fotografii, który za pomocą masy
zdjęć zdradził kilka ciekawostek związanych z wykonywaniem fotografii, kadrowaniem czy
oświetleniem. Oprócz tego dzieci miały okazję obejrzeć wiele zabytkowych aparatów
fotograficznych sprzed kilku dekad.
Kolejnym ciekawym doświadczeniem było wzięcie udziału w wykładzie kierownika Ośrodka
Dokumentacji

Dziejów

Częstochowy

Muzeum

Częstochowskiego

Pana

Juliusza

Sętowskiego, który odbył się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie. Wykład dotyczył
historii rozrywki oraz rekreacji w Częstochowie na przestrzeni lat.
Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach zajęć filmowych była organizacja
poprzedzone cyklem spotkań poświęconych twórczości filmowej aktora.
9. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku – uczestnicy świetlic mieli okazję zwiedzić
komisariat, zapoznać się z wyposażeniem, zasadami funkcjonowania zgłoszeń
alarmowych . Współpraca dotyczyła również cyklicznych spotkań z pracownikiem Zespołu
ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w kwestii dot.
potencjalnych zagrożeń i zachowania zasad bezpieczeństwa. W okresie ferii zimowych
i wakacji letnich pracownicy Komendy przeprowadzali w placówkach pogadanki i
warsztaty tematyczne w ww. tematyce.
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10. Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Radomsku– młodzież oraz najmłodsi uczestnicy
Klubu Młodziaka wzięli udział w wycieczkach do Straży celem przybliżenia charakteru
pracy strażaka, zaznajomienia ze sprzętem gaśniczym, jego funkcjonowaniem.
Zasadniczym zaś celem spotkania było zwrócenie dzieciom i młodzieży uwagi na zasady
bezpieczeństwa i zachowania w sytuacji zagrożenia spowodowanej pożarem.
11. Uniwersytet III Wieku - w świetlicy nr 1 odbywają się cykliczne warsztaty plastyczne
i kulinarne z członkiniami Uniwersytetu. Dzieci wspólnie z paniami wykonują prace
manualne, zręcznościowe, przygotowują potrawy okolicznościowe, dzięki temu uczą się
współpracy w grupie, szacunku do osób starszych, kultury osobistej, swoją zaś
aktywnością i chęcią udziału w zajęciach wnoszą wiele radości i pozytywnej energii.
12. Seniorzy z dzielnicy Kowalowiec – w ramach spotkań integracyjnych mających na celu
łączenie pokoleń, uczestnicy mieli okazję gościć seniorów na świetlicy, przeprowadzać
wspólne zajęcia kulinarne połączone z obchodzeniem okazjonalnych uroczystości i świąt.
Uczestnicy byli również zapraszani przez seniorów do dzielnicy Kowalowiec, gdzie
uczestniczyli w zajęciach artystycznych, plastycznych, a także zajęć rekreacyjnych
i edukacyjnych organizowanych na świeżym powietrzu.
13. Współpraca z placówkami oświatowymi :
- Publiczną Szkołą Podstawową nr 7, której uczniowie odwiedzali świetlice, celem
przeprowadzenia zajęć integracyjnych, w tym gier, zabaw ruchowych, konkursów. Dzieci
otrzymały drobne upominki, ponadto uczniowie podarowali świetlicom pomoce
dydaktyczne.
- Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Szczepocicach, którego nauczyciele zorganizowali
dla dzieci mikołajkowe warsztaty plastyczne
- Harcerzami Komendy Hufca w Radomsku – w ramach spotkań świetlicowych harcerze
organizowali zajęcia integracyjne, w plenerze zajęcia sportowe i edukacyjne.
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w ramach organizacji aktywnego wypoczynku
wychowankowie świetlic korzystali w m-cu sierpniu z bezpłatnych wejść na basen ponadto
w okresie od września do grudnia uczestniczyli w zajęciach sportowych pn. „Junior Sport”
Zajęcia łucznicze – na terenie boiska MOSiR przy ul. Kościuszki w okresie wakacyjnym
i konkursach sportowych wzięły udział

grupy dzieci z poszczególnych placówek.

Wychowankowie systematycznie korzystają z siłowni zewnętrznej, uczestnicząc w cyklu
zajęć gimnastycznych przygotowanych przez wychowawców świetlic.
15. Wycieczki
W okresie ferii zimowych, a także wakacji letnich dla uczestników świetlic zostały
zorganizowane wycieczki integracyjno-edukacyjne.
Kraków – 45 uczestników wycieczka kulturalno - edukacyjna podczas, której uczestnicy
zwiedzali wystawę malarstwa polskiego XIX-go wieku w Sukiennicach, witraże
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i polichromię Stanisława Wyspiańskiego, w nawiązaniu do historii Radomska dzieci miały
za zadanie odszukanie w kościele oo. Franciszkanów- płyty nagrobnej Leszka Czarnego.
Ponadto dzieci przeszły Traktem królewskim na Wawel, spacerowały po dziedzińcu
wawelskim, obejrzały wystawę szopek krakowskich i zabytkowe kościoły.
Częstochowa – 10 uczestników wycieczka turystyczno-kulturalno-rekreacyjna mająca na
celu rozwój edukacyjno-poznawczy dzieci, zachęcenie do aktywnych form wypoczynku
w oparciu o nieduże koszty, ciąg dalszy poznawania historii miasta Częstochowy na
przykładzie obiektów rekreacyjnych i sportowych poprzez wykład i prezentację pracownika
Muzeum Częstochowskiego
Częstochowa – 22 uczestników edukacyjno –rekreacyjna do „Muzeum zapałek”
Mzyki – 15 uczestników - zwiedzanie Sanktuarium Św. Jana Marii Vianney'a połączone
z pieczeniem ziemniaczków oraz występem Teatru „Magiczna 6”
Przedbórz – 10 uczestników – wycieczka krytyczno-kulturalno-rekreacyjna, której celem
był rozwój edukacyjno-poznawczy dzieci, w tym poznanie historii miasta Przedborza
Łódź – 22 uczestników – wycieczka turystyczna do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
celem wzbogacenia wiadomości na temat dzikich zwierząt, zapoznania z warunkami życia
zwierząt mieszkających w zoo
Bałtów – 44 uczestników, celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości nt. dzikich
zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, obserwacja przystosowania się zwierząt
do życia w różnorodnych środowiskach, kształtowanie kultury turystyki, upowszechnienie
aktywnego wypoczynku połączonego z integracją świetlic
Częstochowa – 22 uczestników – wycieczka turytyczno-edukacyjna do Multicentrum
Zodiak ph. „Azjatyckie lato”, w której dzieci wzięły udział w warsztatach multisztuka,
multinauka, i multitechnika mających wpływ na rozwój edukacyjno-poznawczy
Przedsiębiorstwo PRT w Radomsku zajmujące się recyklingiem opakowań z tworzyw
sztucznych – w ramach nawiązanej współpracy świetlice systematycznie otrzymywały
półfabrykaty w postaci plastykowych koralików- kolorowych elementów, wykorzystywanych
do zdobniczych prac plastycznych. Ponadto wychowankowie uczestniczyli w zwiedzaniu
przedsiębiorstwa wraz z warsztatami plastycznymi. Wycieczka miała również charakter
Gazeta Radomszczańska – wizyty uczestników miały charakter edukacyjny, dzieci miały
okazję zapoznać się m.in. z poszczególnymi etapami powstawania gazety, tworzenia
artykułów, pracą redaktorów.
Restauracja Castelli w Radomsku – dzieci uczestniczyły w warsztatach kulinarnych,
w ramach których mogły zapoznać się z technologią powstawania lodów ponadto mogły
samodzielnie wypróbować swoich sił tworząc własne kompozycje kulinarne
Pizzeria Biesiadowo – uczestnictwo dzieci w zajęciach kulinarnych, których zadaniem była
nauka samodzielnego wykonania pizzy
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16. Akcja świąteczna „List do Św. Mikołaja” – koordynator akcji Pani Ewelina Wojciechowska
wraz z wolontariuszami z Warszawy nawiązali współpracę z MOPS, w ramach której
obdarowali ponad 100 dzieci

prezentami mikołajkowymi. Uczestnicy świetlic

samodzielnie bądź z pomocą rodziców pisały i „malowały” listy do Św. Mikołaja
z wymarzonymi prezentami. Listy te dotarły do Koordynator akcji Pani Eweliny
Wojciechowskiej, która zaangażowała 80 Darczyńców-ludzi otwartego serca, gotowych
zrealizować dziecięce pragnienia. Tym sposobem otrzymaliśmy 110 przepięknych,
kolorowych paczek, które trafiły do dzieci podczas wigilijnych, świetlicowych spotkań
z Mikołajem. Kolejnym etapem akcji było pisanie przez dzieci listów, bądź malowanie
rysunków w ramach podziękowań skierowanych do darczyńców- całe przedsięwzięcie
zostało sfilmowane, a gotowe nagranie wraz z listami dotarły do wolontariuszy.
17. Inwestycje w Placówkach Wsparcia Dziennego –
a. świetlica nr 1 – pomieszczenie Klubu Młodziaka. W porozumieniu z właścicielem
lokalu Parafią p.w. Marii Magdaleny w Radomsku wymienione zostały okna,
pomalowane ściany, wymieniono oświetlenie, wykładzinę oraz wykonano nowe meble
b. świetlica nr 3 – zostały wykonane prace wykończeniowe na terenie zielonym,
przyległym do budynku świetlicowego, w wyniku których powstał mini „naturalny plac
zabaw”- miejsce przeznaczone do zabaw integracyjnych
c. świetlica nr 4 – realizacja projektu Wolontariat pracowniczy „PGE Pomagamy” okres
realizacji VII – XI 2016 r. wartość projektu 5.000,00 zł projekt realizowany był przez 3
pracowników GK PGE oraz 5 wolontariuszy – pracowników MOPS w Radomsku. Cel
projektu zawierał się w realizacji

przedsięwzięcia polegającego na ociepleniu

pomieszczenia o powierzchni ok. 100 m 2.Remont pomieszczenia obejmował m.in.
obniżenie sufitu konstrukcją gips-kartonu, położeniem wełny mineralnej, zakupem
i montażem oświetlenia, gruntowaniem i malowaniem ścian. Remont pomieszczenia
pozwolił

na

efektywne

pomniejszenie

kosztów

związanych

z

ogrzewaniem

pomieszczenia świetlicowego.
18. Szkolenia pracowników
a.

w styczniu 2016 r. wychowawcy świetlic wzięli udział w warsztatach dydaktycznych
Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki.
Warsztaty zorganizowało Centrum Profilaktyki społecznej w Milanówku, Społeczna
Akademia Nauk Wydział w Radomsku oraz Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna
w Radomsku,

b.

w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r. wychowawcy świetlic uczestniczyli w cyklu
10 – 3 godzinnych zajęć w ramach projektu socjalnego „ Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców” zorganizowanym przez Asystentów Zespołu Wspierania Rodziny
MOPS w Radomsku,
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c.

w miesiącach październik/listopad 2016 r. wychowawcy uczestniczyli w dwóch
wyjazdowych sesjach szkoleniowych dot. diagnozy zaburzeń „Zrozumieć dziecko
z FAS” organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Realizacja działań wolontarystycznych
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. z 2010 r. poz. 1536 ze 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 wolontarystycznej.

Wolontariat instytucjonalny
Miejsce świadczonych usług

Liczba wolontariuszy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne w Radomsku

1

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w
Radomsku

2

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

7

Klub Wolontariusza

1

Liczba wolontariuszy
ogółem

11

Wolontariat indywidualny
Liczba wolontariuszy

Pomoc dzieciom w lekcjach-”Pogotowie
lekcyjne”

27

Seniorzy/osoby niepełnosprawne

5

Liczba wolontariuszy
ogółem

32

Ogółem liczba wolontariuszy

43

I. Aktywność wolontarystyczna prowadzona na rzecz indywidualnych 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, realizację recept ), wykonaniu
drobnych prac gospodarczych ( zrobieniu zakupów, dostarczeniu opału, wykonaniu prac
porządkowych).
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W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku najaktywniej współpracują
wolontariuszki Uniwersytetu III Wieku „Wiem więcej”.
„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 uczestnicy Placówek
Wsparcia Dziennego.
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.
„ Warsztaty filmowe ” - realizowane w świetlicy nr 2, prowadzone przez wolontariuszkę Panią
Halinę Kucharską, której zadaniem jest kształtowanie i rozbudzanie zainteresowań dzieci
w dziedzinie sztuki filmowej, organizacja zajęć i warsztatów filmowych, przygotowanie dzieci
do udziału w konkursach, pomoc dzieciom w przyswojeniu podstawowych informacji dot. filmu.
W ramach warsztatów odbyły się projekcje: Wędrówka śladami Getta, Czerwony Kapturek –
filmowa historia, „Śladami Miriam Haszczewickiej” W kręgu wyobraźni z Teatrem laki i Aktora,
Poranek Artystyczny i zajęcia filmowe w MDK w Radomsku, zajęcia filmowe w mieście.
„ Warsztaty teatralne – odbywają się w świetlicy nr 2, prowadzone również przez wolontariuszkę
Panią Annę Szczerbińską. W ramach warsztatów powstała grupa teatralna pn. „Magiczna 6”,
która ma już za sobą kilka przedstawień teatralnych, konkursów recytatorskich, udział
w projektach organizowanych przez placówki kulturalne z terenu miasta Radomsko. Uczestnicy
zajęć mieli również okazję odwiedzić Teatr Pinokio w Łodzi uczestnicząc w warsztatach
teatralnych.
II. Aktywność wolontarystyczna prowadzona na rzecz instytucji i organizacji pozarządowych :
„Wolontariat 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

Wykaz instytucji i organizacji, z którymi MOPS realizuje współpracę wolontarystyczną
1. 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,
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podnoszenia kompetencji społecznych, wyrównywania braków, pomoc pracownikom
warsztatów w prowadzeniu zajęć.
2. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku – działania woluntarystyczne na rzecz
schroniska przebiegają dwutorowo. Wolontariat bezpośrednio realizowany w Schronisku
polega na wykonywaniu świadczeń związanych z higieną i pielęgnacją zwierząt,
dokarmianiem, wyprowadzaniem zwierząt na spacerniak, pracami porządkowymi (myciem
misek, czyszczeniem bud i klatek). Drugą formą działań była szeroko zakrojona promocja
działań woluntarystycznych w ponadgimnazjalnych placówkach oświatowych, polegająca
na organizacji w szkołach spotkań informacyjno-edukacyjnych, uświadamiających
uczestników w jaki sposób można zaangażować się w działania na rzecz schroniska.
Efektem działań były liczne zbiórki produktów żywnościowych, bądź akcesoriów dla
zwierząt, które zostały przekazane do schroniska
3. Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin im. Św. Jana Pawła II” z siedzibą w Radomsku – MOPS
zawarł w miesiącu wrześniu 2016 r. ze Stowarzyszeniem porozumienie o współpracy
woluntarystycznej. Koordynator ds. wolontariatu z ramienia MOPS przeprowadził kilka
spotkań informacyjnych, mających na celu przygotowanie członków do włączenia się
w działania wolontarystyczne.
III. Działania na rzecz promocji i lokalnego partnerstwa dla wolontariatu:
Głównym założeniem była promocja idei wolontariatu i zawiązanie lokalnego partnerstwa wśród
instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz wolontariatu jako zorganizowanej instytucjonalnie
formy działań społecznych.
1.

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, Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnym nr 1, Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, Zespołem Szkół
Elektryczno-Elektronicznych 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
pomocowych mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych,
którzy samodzielnie nie są wstanie przezwyciężyć trudności w nauce. Uczniowie rokrocznie
angażują się również w zbiórkę podręczników i pomocy naukowych w ramach akcji
„Podręcznikowa adopcja”.
2.

I Radomszczański Dzień Wolontariatu

Galę wolontariatu poprzedził cykl spotkań organizacyjnych, których uczestnikami byli
przedstawiciele radomszczańskich szkół, organizacji, instytucji, stowarzyszeń działających w
obszarze wolontariatu. Głównym założeniem przedsięwzięcia była organizacja w dniu 5 grudnia
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2016 r. wspólnej, uroczystej Gali Wolontariatu , która odbyła w Miejskim Domu Kultury
w Radomsku. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc.
Impreza miała charakter otwarty. Nadrzędnym celem zadania była promocja wolontariatu oraz
aktywności wolontarystycznej jako znaczącego elementu w kształtowaniu społeczeństwa
obywatelskiego oraz we wzmacnianiu postaw prospołecznych wśród mieszkańców miasta
Radomska. Gala Wolontariatu 2016 stanowiła doskonałą okazję przeniesienia do społecznej
świadomości obrazu wolontariatu, jako formy aktywności społecznej, która nie tylko przyczynia się
do rozwiązywania lokalnych trudności i problemów, ale również stanowi doskonałą okazję do
rozwoju osobistego ochotników poprzez nabywanie nowych umiejętności, wiedzy, doświadczenia
cenionego na rynku pracy dzięki uczestnictwu właśnie w działalności wolontarystcznej.
W organizacji przedsięwzięcia wzięło udział 21 przedstawicieli różnych instytucji, którzy mieli
okazję zaprezentować podczas gali swój dorobek w obszarze działań woluntarystycznych, osoby
z największymi osiągnięciami zostały nagrodzone statuetkami i dyplomami z rąk Prezydenta
Miasta Radomska.
3.

„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
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.
4.

Klub Wolontariusza

Ideą funkcjonowania Klubu jest m.in. promocja idei wolontariatu oraz stworzenie miejsca,
w którym wolontariusze będą mieli okazję świadczyć pracę i brać udział w spotkaniach
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,
zasad bezpieczeństwa, dobrego wychowania. Klub Wolontariusza nawiązał współpracę
z członkami Szkolnego Klubu Europejskiego działającego przy ZSG Nr 7 w Radomsku.
4. Monitoring pracy wolontariuszy
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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
działań w sytuacjach trudnych, modyfikowania zawartych umów w zakresie prac zleconych
i zobowiązań leżących zarówno po stronie wolontariusza jak i podopiecznych.
5. 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.
6. Wolontariat pracowniczy „Pomagamy”.
Wolontariat pracowniczy PGE „POMAGAMY” – okres realizacji VII – XI 2016 r. wartość projektu
5.000,00 zł projekt realizowany był w świetlicy nr 4 przy ul. Narutowicza 155 przez 3 pracowników
GK PGE oraz 5 wolontariuszy – pracowników MOPS w Radomsku. Cel projektu zawierał się
w realizacji przedsięwzięcia polegającego na ociepleniu pomieszczenia o powierzchni ok. 100 m 2,
Remont pomieszczenia obejmował m.in. obniżenie sufitu konstrukcją gips-kartonu, położeniem
wełny mineralnej, zakupem i montażem oświetlenia, gruntowaniem i malowaniem ścian. Remont
pomieszczenia pozwolił na efektywne pomniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem

SPRAWOZDANIE | 21 lutego 2016

pomieszczenia świetlicowego.

64

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Zasięg terytorialny wsparcia udzielanego przez środowiskowy dom samopomocy
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.
6. Gmina Kobiele Wielkie – porozumienie zawarte dn.12.11.2014r.

7. Gmina Dobryszyce – porozumienie zawarte dn.23.02.2015 r.

Statutowa liczba miejsc wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego – 60 uczestników.
Uczestnicy
a) Liczba uczestników wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego 2016, w
podziale na kategorie uczestników: A - 20 ; B – 39;
b) Ogólna charakterystyka grupy uczestników
– liczba uczestników z deficytami towarzyszącymi w poszczególnych kategoriach
A - 10 ; B- 16;
- opis rodzaju deficytów towarzyszących :
Astma oskrzelowa, schorzenie kardiologiczne, nadciśnienie tętnicze, zapalenie stawów cukrzyca,
stwardnienie guzowate, stan po udarze mózgu, Reumatoidalne Zapalenie Stawów wieku
młodzieńczego, choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, wady postawy,osteoporoza, zaćma,
zaburzenia mowy, alergia, niedowład połowiczy prawostronny, niedowład prawego nerwu twarzowego,
wada serca, otyłość, żylaki kończyn dolnych,epilepsja.

c) inne informacje o uczestnikach.

Uczestnikami ŚDS w 2016r. były osoby w przedziale wieku od 22 do 73 lata.
Sytuacja materialna uczestników była bardzo zróżnicowana i kształtowała się następująco:
- renta socjalna – 21; renta rodzinna – 16; renta z tytułu niezdolności do pracy – 16;
- zasiłek stały – 8; świadczenie pielęgnacyjne – 10; zasiłek pielęgnacyjny – 43; alimenty – 1;
- wynagrodzenie za pracę – 7; dochód z działalności gospodarczej – 6; bez dochodu – 1;
- emerytura – 18; dochód z zalesienia-1; praca dorywcza -1;emerytura-19,
- dochód z wynajmu lokalu-1; dodatek mieszkaniowy-1; dochód z gospodarstwa rolnego -2;
- zasiłek rodzinny-2,specjalny zasiłek opiekuńczy-1,praktyki-1,zasiłek dla opiekuna -2,
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(dot. struktury wiekowej grupy uczestników, sytuacji materialnej, itp.)
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d) 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,
- usamodzielnienie - 3osoby.

Wykorzystanie miejsc pobytu dziennego:
•

średnioroczna frekwencja uczestników : 94,52 %

•

wnioski z analizy obecności uczestników:

Analizując średnioroczną frekwencję uczestników na zajęciach w ŚDS w roku 2016 należy
stwierdzić, że główną przyczyną obniżenia frekwencji były względy zdrowotne uczestników
(hospitalizacje, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego). Nieobecności uczestników poniżej 10
dni roboczych spowodowane głównie lekkimi zachorowaniami uniemożliwiały zastosowanie
przepisu § 7 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy i związanej
z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób.

Opis działań podejmowanych w celu uzyskania możliwie najwyższego poziomu wykorzystania
miejsc:

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

Ocena skuteczności wyżej opisanych działań:
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potrzebujących tego rodzaju wsparcia.

Powyższe działania przyniosły oczekiwany skutek w postaci utrzymania statutowej liczby uczestników
oraz utworzenia listy rezerwowej, a także utrzymania stabilnej frekwencji na zajęciach w ŚDS oraz
średniorocznej frekwecji na poziomie 94,52%
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W roku sprawozdawczym Dom był zamknięty w dniach: 2.05.2017r., 27.05.2017r.,
23.09.2017r., 14.11.2017r., 6.12.2017r. tj. łącznie przez 5 dni roboczych.
Skład zespołu wspierająco-aktywizującego i kwalifikacje jego członków

Lp.

1

Stanowisko

Kierownik

Główne zadania

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

Forma
zatrudnienia
i wymiar czasu
pracy
Umowa
o pracę.
1 etat

Kwalifikacje

Studia
PodyplomoweOrganizacja
Pomocy
SpołecznejUniwersytet
Łódzki.

Staż pracy
z osobami
z zaburzeniami
psychicznymi
20lat ( w tym15 lat
pracy
w DPS dla
przewlekle i
psychicznie
chorych.)

PWSFTiTV
w Łodzi - wydział
Organizacji
Produkcji Filmowej
i Telewizyjnej.

2

Terapeuta

Prowadzenie zajęć
plastycznych, treningu budżetowego,
treningu umiejętności praktycznych

1 etat

Wyższa Szkoła
Pedagogiczna
w CzęstochowieWydział
Pedagogiczny,
kierunek –
pedagogika, spec.
pedagogika
społeczna i terapia
pedagogiczna.
Studia
podyplomoweedukacja
przedszkolna
i wczesnoszkolna

6 lata

3

Psycholog od 01.09.
2015r.
31.08.2016r.

Poradnictwo psychologiczne
indywidualne i grupowe,
poradnictwo rodzin,

1/2 etatu

Uniwersytet
Sląski Wydział
Pedagogiki i
Psychologii.- kier.
psychologia.

1 rok

4

Terapeuta intendentka

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

1 etat

Wyższa Szkoła
Społeczno Ekonomiczna
w Warszawie
Wydział Pedago giczny, kierunek
pedagogika
w zakresie oświata
samorządowa
i doradztwo
zawodowe.

6 lata

Uniwersytet
Humanistyczno Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego
w Kielcach
Wydział Nauk
Społecznych,
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Medyczne Studium
ZawodoweFizjoterapia.
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kierunek
Pedagogika
w zakresie
doradztwo
zawodowe.
Studia
Podyplomowe
w zakresie
profilaktyki
i terapii uzależnień,
organizowane
przez Uniwersytet
HumanistycznoPrzyrodniczy Jana
Kochanowskiego
w Kielcach.
Szkolenie
specjalizacyjne z
Organizacji Pomocy
Społecznej

Pielęgniarka

Prowadzenie treningu umiejętności
praktycznych,
treningu lekowego,

1 etat

Liceum Medyczne
w Płocku o spec.
pielęgniarstwo.

6 lat
Doświadczeniespecjalistyczne
usługi opiekuńcze
z osobami
zaburzonymi
psychicznie.

6

Terapeuta

Prowadzenie pracowni teatralnej,
treningu spędzania czasu wolnego i
pracowni ogrodniczej

1 etat

WSP w
Częstochowie,
Historia ,
specjalność
nauczycielska,
Studia
podyplomowe:
oligofrenopedagogik
a.

6 lata

7

Terapeuta

Prowadzenie treningu kulinarnego,
treningu umiejętności praktycznych,

1 etat

Wyższa Szkoła
FilozoficznoPedagogiczna
Ignatianum w
Krakowie,kier.
pedagogika społ.
opiekuńcza.

5 lata

8

Terapeuta

Prowadzenie zajęć muzycznych z
zastosowaniem dostępnego sprzętu
muzycznego,

1 etat

Dyrygentura –
Lwowska Wyższa
Szkoła Muzyczna.
Wychowanie
muzyczne –
Muzyczna
Pedagogiczna
Szkoła Zawodowa
we Lwowie.

5lata

9

Rehabilitant

Prowadzenie rehabilitacji
ruchowej dla uczestników,
zajęć rekreacyjno-ruchowych,

1 etat

Fizjoterapia
Politechnika
Opolska – Wydział
Wychowania
Fizycznego i
Fizjoterapii.
Studia
podyplomowe oligofrenopedagogik
a

5 lat

10

Rehabilitant

Prowadzenie rehabilitacji
ruchowej dla uczestników,

1 etat

Państwowa
Medyczna Wyższa

5lat
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11

Rehabilitant
(w
zastępstwie
do
20 marca
2016r.)

Szkoła Zawodowa w
Opolu -kierunek
fizjoterapia.
Wyższa Szkoła
Fizoterapii we
Wrocławiu –
kierunek –
fizjoterapia.

Prowadzenie rehabilitacji
ruchowej dla uczestników,
zajęć rekreacyjno- ruchowych,

1 etat

Społeczna
Akademia Nauk w
Łodzi-kier.
fizjoterapia.
Uniwersytet
humanistyczno –
przyrodniczy
J.Kochanowskiego
w Kielcachkier.Pedagogika
terapeutyczna z
rehabilitacją,
MSZ w
Czestochowiekier.fizjoterapia.

1rok i 6 – m cy

12

Terapeuta

Prowadzenie zajęć w pracowni
stolarskiej

1 etat

Politechnika
Opolska w Opolu,
kierunek budownictwo

4 lata

13

Instruktor
kulturalnooświatowy

Pomoc terapeucie kulinarnemu
w trakcie zajęć z
uczestnikami,zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom podczas
terapii kulinarnej, pomoc w treningu
umiejętności praktycznych - krawiectwo

1 etat

Liceum
Ogólnokształcące w
Pajęcznie.

5 lat

14

Pracownik
socjalny

Prowadzenie dokumentacji uczestników
,utrzymywanie stałego kontaktu ze
środowiskiem rodzinnym.

1 etat

Akademia Jana
Długosza w
Częstochowie.
Studia licencjackie:
praca socjalna.
Studia magisterskie
kier.Pedagogika
spec. pedagogika
społeczna i Terapia
pedagogiczna

4 lata

15

Asystent
osoby
niepełnospra
wnej

Wsparcie osób niepełnosprawnych w
czynnościach
samoobsługowych,asystowanie i pomoc
uczestnikom podczas zajęć w SDS oraz
wyjść poza ośrodek,wspólpraca z innymi
pracownikami ośrodka przy realizacji
celów terapeutycznych uczestników.

1 etat

Medyczne Studium
Zawodowe w Łodzipraca socjalna,I
stopień specjalizacji
w zawodzie
pracownik socjalny.
Szkoła Policealna w
zawodzie Opiekun
Medyczny(termin
uk.
czerwiec 2017r.)

4lata

16

Pielęgniarka

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom
podczas przebywania na terenie
ośrodka w czasie spacerów,dbanie o
higienę osobistą uczestników

1 etat

Medyczne Studium
Zawodowe w
Częstochowie –
pielęgniarstwo
ogólne.

4 lata

Inni pracownicy Domu:
Lp.
1

Stanowisko
Sprzątaczka

Forma i wymiar zatrudnienia
Umowa o pracę 1/2 etatu

Kwalifikacje
Publiczna szkoła podstawowa
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zajęć rekreacyjno-ruchowych,
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2

Pomoc kuchenna

Umowa o pracę 1etat

Zasadnicza Szkoła zawodowa

Terminy spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego odbytych w roku sprawozdawczym celem
omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego
i osiągniętych rezultatów:
– Styczeń 2016r. - 2spotkania zespołu,
– Luty 2016r. - 3 spotkania zespołu,
– Marzec 2016r. - 4 spotkania zespołu,
– Kwiecień 2016r. - 9 spotkań zespołu,
– Maj 2016r. - 5 spotkań zespołu,
– Czerwiec 2016r. - 3 spotkania zespołu,
– Lipiec 2016r. - 4 spotkania zespołu,
– Sierpień 2016r. - 4 spotkania zespołu,
– Wrzesień 2016r. - 5 spotkań zespołu,
– Październik 2016r. - 7 spotkań zespołu,
– Listopad 2016r. - 6 spotkań zespołu,
– Grudzień 2016r. - 4 spotkania zespołu,
Usługi świadczone przez Dom
- treningi:
Rodzaj treningu

1

Trening
rozwijania
umiejętności
praktycznych

2

Trening
budżetowy

Liczba
uczestników
treningu

Łączna
liczba
godzin
1300

Trening umiejętności praktycznych realizowany był w następujących formach :
- trening reperowania odzieży. Zajęcia te organizowane były w formie
indywidualnych treningódostosowanych do zdolności manualnych uczest -ników.
W trakcie zajęć uczestnicy uczyli się 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
indywidualnych 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 konserwacji obuwia, samodzielnego ubierania się, sposobami
prasowania odzieży, bielizny osobistej, ubrań.
- zajęcia stolarskie realizowane w formie indywidualnych i grupowych - zajęć
terapeutycznych . Uczestnicy poszerzyli zakres umiejętności wykonywania
prostych prac remontowych, obsługi elektronarzędzi.
- zajęcia plastyczne – realizowane w formie indywidualnych i grupowych zajęć.
Uczestnicy rozwinęli sprawność manualną, nabyli umiejętności przydatne do
podjęcia aktywności zawodowej.
- trening prania i prasowania – Uczestnicy nabyli i rozwinęli samodzielność w
zakresie doskonalenia czynności dnia codziennego

140

Uczestnicy poznawali wartość pieniądza, ćwiczono umiejętne gospodarowanie
środkami finansowymi (planowanie budżetu domowego, zakupy ,planowanie
wydatków na cały miesiąc, orientowanie się w cenach różnych artykułów).

1-30

1-15

Informacje o sposobie realizacji zajęć5
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Lp.

70

3

Trening dbania o
wygląd
zewnętrzny, w
tym higieniczny

1-10

560

Wyrobienie nawyku regularnego dbania o wygląd zewnętrzny

4

Trening
porządkowy

30

210

Uczestnicy wyrabiali nawyk dbania o czystość własnego otoczenia

5

Trening
umiejętności
interpesonalnych
i rozwiązywania
problemów

1-30

840

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,III grupa-osoby z cechami autyzmu) i w formie zajęć
indywidualnych.
Uczestnicy 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,
- niwelowaniem zachowań biernych i braku inicjatywy,
- doskonaleniem umiejętności współpracy i współdziałania z innymi,
-kształceniem umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na
zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,
-sposobami radzenia sobie ze stresem,agresją,
- wprowadzania zmian we własnym życiu,
-treningiem podtrzymywania rozmowy,
- sposobem załatwiania spraw urzędowych,
- nauką zachowań w określonych sytuacjach,
- nauką rozwiązywania konfliktów i problemów osobistych.
Treść zajęć oraz ich forma dostosowane były
do zdolności poznawczych uczestników.

6

Trening
farmakologiczny

7

Trening
umiejętności
spędzania czasu
wolnego

1-60

240

1300

Codzienna kontrola prawidłowości przyjmowania leków .Pogadanki na temat
zdrowego trybu życia.
W składzie treningu wyróżniamy: zajęcia komputerowe, biblioterapię, zajęcia
fotograficzno – filmowe, zajęcia teatralne, muzykoterapię oraz imprezy
okolicznościowe i integracyjne.
Zajęcia pozwalają kształtować umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego,
aktywizować uczestników , pobudzać ich sferę poznawczą, sprzyjają
odreagowaniu emocjonalnego, wyciszeniu i relaksacji, jak również zdobywają
wiedzę.
Krótka charakterystyka organizacji spotkań poniżej:
1. W dniu 4 lutego zaproszeni przez uczestników i pracowników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku gościliśmy na Balu Karnawałowym
podczas, którego nie zabrakło zabaw, konkursów i cudownej atmosfery.Z okazji
Tłustego czwartku mogliśmy skosztować pysznych słodkości.
2. Walentynki w ŚDS. Z okazji Walentynek nasz ośrodek przygotował szereg
atrakcji dla swoich uczestników w postaci gier, zabaw i konkursów. Wszyscy z
wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do zabawy. Na zakończenie imprezy nie
zabrakło słodkiego poczęstunku przygotowanego przez naszych terapeutów oraz
podopiecznych.Walentynkowy dzień minął w miłej i radosnej atmosferze.
3.Warsztaty kulinarne - ferie zimowe 2016.
W dniach 22-24.02.2016r. w naszym ośrodku odbyły się integracyjne warsztaty
kulinarne organizowane z okazji ferii zimowych w naszym mieście.W zajęciach
udział brały dzieci z radomszczańskich szkół w wieku 8-12 lat, które postanowiły
wolny czas od zajęć szkolnych spędzić w ŚDS poznając sztukę kulinarną pod
okiem naszych terapeutów.Przez okres trzech dni nasi milusińscy uczyli się robić
pizzę, piekli naleśniki oraz ciasteczka, które następnie ozdabiały, a także
przygotowywali koktajl owocowy. Oczywiście nie mogło obejść się bez degustacji
powstałych smakowitości po każdorazowym ich przygotowaniu.Była to również
wspaniała okazja, aby dzieciaki mogły dwiedzieć się czegoś na temat
Środowiskowego Domu Samopomocy i mile zetknąć się ze specyfiką
funkcjonowania naszej placówki oraz osobami niepełnosprawnymi do niej
uczęszczajacymi.
4. 15 marca - muzealne warsztaty wielkanocne.
Nasi uczestnicy wraz z terapeutami tworzyli różnego rodzaju ozdóby wielkanocne
z surowców wtórnych możliwych do ponownego wykorzystania (rolki, łyżeczki
plastikowe, opakowania po jajkach). Kolejne zadanie polegało na wspólnym
wykonaniu palmy wielkanocnej, ozdobionej indywidualnie zrobionymi z bibuły
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żonkilami.Następnym punktem warsztatów było stworzenie pisanki wielkanocnej z
masy solnej.Warsztaty pomogły rozwijać umiejętności manualne uczestników,
poszerzyły zakres zmysłu estetycznego oraz były dobrym wstępem przed
zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.
5. Warsztaty Quillingowe .
18.03.2016r. Wpo raz kolejny wzięliśmy udział w warsztatach ozdób
wielkanocnych, które odbyły się w SOSW w Radomsku.
Celem warsztatów było propagowanie twórczości artystycznej, rozwijanie twórczej
inicjatywy, pomysłowości i wiary we własne siły oraz kształtowanie warsztatu
pracy poprzez poznawanie nowej techniki papieroplastycznej.
6. Wielkanoc w ŚDS.
23 marca w naszym ośrodku odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne,
podczas którego mieliśmy zaszczyt gościć Pana Prezydenta Jarosława Ferenca.
Uroczystości rozpoczęły się od powitania wszystkich gości przez kierownika ŚDS,
po czym uczestnicy zaprezentowali spektakl teatralny w formie pantomimy,
traktujący o walce dobra ze złem.Nie obyło się również bez świątecznego
poczęstunku, który składał się z tradycyjnych potraw wielkanocnych.Rodzice i
opiekunowie uczestniczący w spotkaniu otrzymali własnoręcznie wykonane
upominki przygotowane w pracowni plastycznej.
7. Spotkanie z WTZ.
27.04.2016r. w naszym ośrodku gościli uczestnicy wraz z terapeutami Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Radomska. Głównym celem spotkania była wspólna
integracja.Podczas wizyty naszych gości mieli oni możliwość poznania zasad
funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zapoznania się z
pracowniami terapeutycznymi. W tym dniu nie mogło zabraknąć oczywiście
zabaw oraz konkursów.
8.Olimpiada.
W dniu 19.06.2016r. pięcioro naszych uczestników wzięło udział w XI Łódzkiej
Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Ziemia Łódzka 2016".W
tegorocznej olimpiadzie uczestniczyło 63 drużyny z całego województwa
łódzkiego.
Nasi uczestnicy wystartowali w następujących dyscyplinach: biegu na 50 metrów,
biegu na 100 metrów, skoku w dal z miejsca, rzucie piłeczką palantową, rzucie
piłką lekarską oraz pchnięciu kulą.
Wszyscy biorący udział w zawodach zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami
oraz drobnymi upominkami przygotowanymi przez organizatorów. Największym
sukcesem naszego zespołu było zdobycie srebrnego medalu przez Marka
Wtorkowskiego w skoku w dal zmiejscazwynikiem2,1m.Fantastyczny wynik
naszego uczestnika wywołał euforię i znakomitą atmosferę wśród całej drużyny
biorącej udział w zawodach.
9. Radomszczańskie Spotkania Integracyjne.
W dniach 21-22.05.2016r. Środowiskowy Dom Samopomocy wziął udział w XIV
Radomszczańskich Spotkaniach Integracyjnych.
Nasz uczestnicy wystąpili na scenie MDK Radomsko z przedstawieniu „Świece”
obrazującym walkę dobra ze złem.
Fantastyczny występ aktorów z ŚDS został nagrodzony gromkimi brawami przez
zgromadzoną publiczność. W tym dniu w foyer MDK można było również
podziwiać prace artystyczne wykonane przez naszych uczestników. Prace
cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony osób przybyłych na festyn,
kunszt ich wykonania zadziwił wszystkich. W drugim dniu pikniku na plenerowej
scenie występowały zespoły muzyczne, a wśród nich zaprezentowała się grupa
wokalna z naszego ośrodka, która wykonała kilka znanych i lubianych
utworów. Czas XIV Radomszczańskich Spotkań Integracyjnych upłynął w
fantastycznej atmosferze, która udzieliła się wszystkim obecnym.
10. Piknik Rodzinny ,
17 czerwca w naszym przyośrodkowym ogrodzie odbył się piknik rodzinny z
udziałem dyrekcji MOPS, pracowników ŚDS, rodziców oraz naszych uczestników.
Grupa teatralna przypomniała nam twórczość Jana Brzechwy, zabierając nas w
podróż do Akademii Pana Kleksa. Po zakończonym spektaklu teatralnym
smakowaliśmy pyszne przysmaki z grilla. Następnie odbyła się wspólna zabawa,
której towarzyszyła muzyka oraz wspólny śpiew.
11. Megadyskoteka.
W dniu 28.06.2016r. na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w
Osieku oraz Pana Romana Nycha właściciela klubu „Protector” uczestniczyliśmy
po raz trzeci w „XIII INTEGRACYJNEJ MEGADYSKOTECE”, która odbyła się w
Białej koło Wielunia.
W imprezie wzięły udział Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy
Społecznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z województw: łódzkiego,
opolskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego.
Na parkiecie bawiło się ok 700 osób niepełnosprawnych, w tym także osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zabawa sprawiła uczestnikom wiele
radości i niezapomnianych wspomnień, wszyscy bawili się wspaniale. Z
niecierpliwością wszyscy będziemy czekać na przyszłoroczną Megadyskotekę.
12.Wycieczka rowerowa.
Dnia 29.06.2016r. wybraliśmy się na pierwszą w tym roku wycieczkę rowerową.
Głównym punktem naszej wyprawy a zarazem atrakcją było wspólne zbieranie
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8

Trening
nabywania
umiejętności
załatwiania
spraw
urzędowych

9

Trening
kulinarny

10

30

Uczestnicy wspierani przez pracownika socjalnego i terapeutów załatwiają
samodzielnie swoje sprawy urzędowe, prowadzą rozmowy z urzędami.

od 5 do 15

980

Podczas treningu kulinarnego uczestnicy poznawali i doskonalili czynności z
wiązane z przygotowaniem prostych posiłków tj. obierania i krojenia
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jagód. Nie obyło się również bez pikniku nad brzegiem rzeki Warty, podczas
którego podziwialiśmy piękno otaczającej przyrody.
13. Wycieczka .
W dniu 7 lipca Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował wycieczkę po
Ziemi Kieleckiej. Udział wzięli w niej nasi uczestnicy wraz w opiekunami oraz
terapeuci. Plan zwiedzania obejmował Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, a także
Zamek Królewski w Chęcinach. Nie mogło obejść się oczywiście bez zobaczenia
symbolu tego regionu jakim jest najstarsze drzewo w Polsce - Dąb
Bartek. Wszyscy biorący udział w wyprawie, z uśmiechem na twarzach i radością
pokonywali trasy wędrówek osiągając każdy z zaplanowych punktów wycieczki.
14. Miting lekkoatletyczny.
W dniu 1.10.2016 uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział
w II Ogólnopolskim Mitingu Lekkoatletycznym Osób Niepełnosprawnych
organizowanym przez Radomskie Stowarzyszenie „Start Radom”. Uczestnicy
ŚDS i WTZ-ów rywalizowali w następujących konkurencjach: biegu na 100
metrów, 400 metrów oraz skoku w dal . Nasi podopieczni mogą pochwalić się
zajęciem bardzo wysokich lokat. Zdobyliśmy IV, III i II miejsce w wyżej
wymienionych konkurencjach. Chociaż pogoda nam nie dopisywała wszyscy
dobrze się bawiliśmy a uśmiech nie opuszczał naszych twarzy.
15. Hula-Kula.
W dniu 17.10.2016r. kilkunastu uczestników ŚDS wraz z terapeutami wybrało się
do Centrum Rodzinnych Zabaw "Hula Kula" w Rędzinach. Spędziliśmy tam
wyjątkowe chwile podczas gry w kręgle, którym towarzyszyła wspaniała zabawa,
relaks i aktywny wypoczynek.
16. Dzień Niepodleglości w ŚDS.
Dla upamiętnienia 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
uczestnicy naszego ośrodka przedstawili wzruszającą lekcję historii.
Podczas uroczystości nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz
historycznych informacji.
W swoim wystąpieniu uczestnicy przypomnieli okoliczności w jakich doszło do
odzyskania niepodległości oraz znaczącą dla tych wydarzeń rolę marszałka
Józefa Piłsudskiego.
17. Prezentacja twórczości.
W ramach 12 Jesiennych Prezentacji Twórczości Artystycznej ''Przez dziurkę od
klucza'', jedna z naszych podopiecznych – Anna Brzeźniak – zaprezentowała
piosenkę pt. ''Tango Milonga'' znaną z wykonania Mieczysława Fogga oraz Ireny
Santor. Do Aleksandrowa Łódzkiego (gdzie odbywał się konkurs) oprócz Ani,
pojechała także kilkuosobowa grupa wsparcia pod opieką jednej z naszych
terapeutek. Warto również wspomnieć o nagrodach i dyplomie, które zostały nam
przekazane podczas trwania uroczystości.
18. Wycieczka do Łodzi,
23 listopada uczestnicy oraz terapeuci naszego ośrodka wybrali się na
filmoznawczą wycieczkę po Łodzi.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Animacji SE-MA-FOR, w którym to
wzięliśmy udział w warsztatach z wykorzystaniem piasku kinetycznego. Tworzone
z niego figury i kształty zostały wykorzystane przy pomocy specjalnego programu
komputerowego do powstania krótkich filmów.Następnie odwiedziliśmy stworzony
w nurcie neorenesansowym Pałac Karola Scheiblera, którego - prócz oczywiście
wnętrz – wyróżnia ciekawe umiejscowienie w okolicach dawnego robotniczego
osiedla.Ostatnim miejscem naszej wycieczki była Manufaktura. To właśnie tam
przewodnik opowiadał nam o historii Łodzi oraz o powstawaniu zakładów
włókienniczych rodu Poznańskich. Uczestniczyliśmy również w warsztatach
zdobienia tkanin i tworzenia na nich rysunków.
19.Wigilia w ŚDS.
14.12.2016 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się uroczyste
spotkanie wigilijne zorganizowane przez uczestników oraz terapeutów naszego
ośrodka.
We wspólnym kolędowaniu udział wzięli zaproszeni goście, wśród których znaleźli
się rodzice i opiekunowie naszych uczestników. Spotkanie wigilijne tradycyjnie
rozpoczął kierownik ośrodka , który ciepłymi słowami powitał wszystkich obecnych
i zaprosił do wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek. Tegoroczny występ wigilijny
został zdominowany przez muzykę. Dzięki temu uczestnicy oraz goście mogli
przyłączyć się do śpiewu i przeżywania tego wyjątkowego dnia. W tym dniu nie
mogło również zabraknąć wigilijnych potraw przygotowanych w pracowni
kulinarnej.
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warzyw,doboru odpowiednich artykułów wg. przepisu poznawali zasady
zachowania się przy stole,uczyli się systematyczności w zmywaniu naczyń po
posiłku,obsługi sprzętu AGD,a także planowania jadłospisu .

Poradnictwo psychologiczne
a) indywidualne
•

pomoc psychologiczna indywidualna – 34 osoby ,

•

interwencja kryzysowa – 6 osób,

b) grupowe
•

w formie spotkań grupowych obejmujące swym zakresem rozpoznawanie
własnych emocji, uczuć, wyrażania krytyki, naukę asertywnych zachowań i
prawidłowych zachowań komunikacyjnych - 44 osoby,

•

w formie spotkań społecznościowych obejmujące swym zakresem integrację
uczestników,

ćwiczenie

umiejętności

uczestnikami,

funkcjonowania

rozwiązywania

(zachowania)

podczas

konfliktów
spotkań

między

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.
Uczestnicy

Środowiskowego

Domu

Samopomocy

mają

zapewnioną

opiekę

lekarską

i pielęgniarską. Podopieczni naszej placówki skorzystali z porad lekarskich w następujących
•

marzec – 3 porady,

•

lipiec -1 porada,

•

wrzesień – 1 porada,

•

październik-2 porady,

•

listopad – 2 porady,

•

grudzień – 1 porada.

Uczestnicy mają zapewnioną pomoc i opiekę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
i możliwości. Mają zapewnione wsparcie przy czynnościach związanych z utrzymaniem higieny
osobistej i wyglądu zewnętrznego, a także przy karmieniu, myciu się, załatwianiu potrzeb
fizjologicznych, korzystaniu z toalety i ubieraniu oraz poruszaniu się po ośrodku w celu
umożliwienia uczestnictwa w oferowanych zajęciach na wszystkich kondygnacjach budynku.
Zapewnione poczucie bezpieczeństwa towarzyszy podopiecznym w czasie przyjazdu i odjazdu
z ŚDS.
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miesiącach:
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W roku 2016 terapią ruchową objętych było 38 osób (MPDZ-9,po udarze-3 osoby,urazy
czaszkowo-mózgowe-1 osoba,inne dysfunkcje narządu ruchu-7 osób,pacjenci ortopedyczni-4
osoby,pozostałe 14 osób brało udział w zajęciach ogólnousprawniających).W ramach zajęć
ruchowych uczestnicy mieli możliwość skorzystania z różnego rodzaju sprzętu sportowego:
rowerek stacjonarny, atlas, hantle, cykloergometr. Często organizowane były turnieje: gry
w piłkarzyki, bilard, ping-ponga. W okresie wiosenno – letnim prowadzone były zajęcia rekreacyjno
– sportowe w ośrodkowym ogrodzie min; gry w piłkę nożną,siatkówkę,badmintona oraz gry i
zabawy sprawnościowe.
W ramach zajęć grupowych odbywały się cykliczne zajęcia z:
- ćwiczeń W. Sherborne ok.10 osób 1 x w tygodniu,
-gier i zabaw ruchowych w plenerze w okresie wiosenno- letnim,
-gier i zabaw typu tenis stołowy, bilard, piłkarzyki 5 x w tygodniu,
-zajęcia taneczne tj. nauka układu choreograficznego do muzyki 2x w m-cu.
- zajęcia w sali doświadczania świata (5 – 8 osób dziennie).
W ramach terapii indywidualnej uczestnicy korzystali z różnorodnych ćwiczeń rehabilitacji
ruchowej(biernych,wolnych,z przyborami takimi jak woreczki, hantle, taśmy, laski, piłki Bobath,
czynnych na przyrządach takich jak rotor, bieżnia, stepper).Uczestnik uczęszczał na zajęcia 4-5 x
w tygodniu ,natomiast ćwiczenia indywidualne z osobami z czterokończynowym porażeniem
dziecięcym odbywały się 2 x w tygodniu.
Spotkania grupowe rozwijające umiejętności przydatne do podjęcia aktywności zawodowej
•

20.01.2016r. spotkanie grupowe z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej - 17 osób

•

10.02 2016r. spotkanie grupowe z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej - 14 osób

•

07.03.2016r.spotkanie grupowe z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej - 16 osób

•

11.04.2016r. spotkanie grupowe z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej - 10 osób

•

01.06.2016r. spotkanie grupowe z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej - 18 osób

•

18.08.2016r.spotkanie grupowe z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej - 16 osób

•

05.09.2016r.spotkanie grupowe z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej - 22 osoby

Posiłki
Z gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego w roku sprawozdawczym
2016 skorzystało ok. 56 uczestników. Posiłki te uczestnicy przygotowują pod nadzorem
pracownika Domu w ramach treningów kulinarnych.
Usługi transportowe
a) W roku sprawozdawczym dom świadczył usługi transportowe:
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odbyły się:
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Liczba osób
Rzeczywista liczba uczestników zajęć
w ŚDS
Osoby dowożone

59

Liczba osób
samochodem
służbowym

X

Liczba osób
transportem
komunikacji
miejskiej

Dzienny dystans jaki wykonuje pojazd
(w km)

14
18
OGÓŁEM

32

Osoby dowożone z powodu:

Liczba osób

Dzienny dystans jaki wykonuje pojazd (w
km)

zaburzeń zachowań

7 osób

10 osób

niepełnosprawności fizycznej

7 osób

8 osób

innych (np. brak możliwości dojazdu
komunikacją publiczną)

b) Wykaz posiadanych samochodów do przewozu uczestników w roku sprawozdawczym:
Marka samochodu

Rok produkcji

Przebieg (km)

Liczba miejsc w
pojeździe

Rodzaj paliwa
(benzyna, gaz, ropa)

Ford Transit

2009

968559

5

ropa

Ocena stanu
technicznego
pojazdu
sprawny

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

Cele i zakres współpracy

Formy współpracy

Efekty7

Dzienny Dom Pomocy
Społecznej w
Radomsku

1.Integracja uczestników
ŚDS z podopiecznymi
DDPS w Radomsku.

Wspólne gry i zabawy
oraz śpiewanie
piosenek

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

Miejski Dom Kultury w
Radomsku

Integracja uczestników
ŚDS. Występ na scenie
Miejskiego Domu Kultury.

Zaprezentowanie
własnej twórczości na
scenie w MDK.
Umożliwienie
uczestnikom śds
uczestnictwa w bogatej
ofercie kulturalnej
MDK.

Integracja uczestników z najbliższym
otoczeniem społecznym. Uzyskanie
możliwości zaprezentowania swoich
osiągnięć i umiejętności dla szerszej
publiczności. Wspólne warszaty.

Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
w Radomsku

Integracja uczestników
ŚDS z uczniami SOSW w
Radomsku.

Wspólne występy oraz
śpiewanie piosenek.

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

Mobilne Centrum
Informacji Zawodowej
w Piotrkowie Tryb.

Zdobycie nowych
umiejętności
interpersonalnych

Wspólne zajęcia.

Integracja uczestników śds. Zdobycie
nowych umiejętności interpersonalnych.
Integracja wewnętrzna grupy.

Dom Pomocy

Integracja uczestników

Wspólny występ i

Nabycie nowych umiejętności wokalnych.
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Lp.

76

Społecznej w
Radziechowicach

ŚDS i Pensjonariuszy
DPS.

śpiewanie piosenek.

Integracja uczestników .

Szkolenia pracowników

Lp.

Tematyka szkolenia

Termin
szkolenia

Liczba
przeszkolonych
pracow-ników

Ocena efektów szkolenia

1

Cechy wzorcowego zespołu
wspierająco - aktywizującego

23.09.2016

15

Tematyka szkolenia pogłębiła wiedzę pracowników na temat
budowania zespołu oraz prawidłowych w nim relacji.

2

Pomoc społeczna a ochrona
zdrowia psychicznego. Obowiązki
pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy
społecznej w świetle ustawy o
pomocy społecznej.

15.11.2016

1

Szkolenie spełniło oczekiwania pracownika. Poszerzyło
wiedzę w zakresie stosowania ustawy o pomocy społecznej.

3

Planowanie pracy terapeutycznej z
uczestnikami z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu w zakresie
wspierania i radzenia sobie
zachowaniami trudnymi

14.11.2016

15

Szkolenie poszerzyło wiedzę pracowników na temat
autyzmu oraz zachowań trudnych na podłożu tego
schorzenia .

4

– Diagnoza uczestnika oraz
tworzenie Indywidualnego Planu
Wspierająco – Aktywizujacego.

16.12.2016

15

Szkolenie ciekawe,spełniło oczekiwania pracowników.
Poszerzyło ich zakres wiedzy na temat agresji w ŚDS oraz
sposobów radzenia sobie z nią.

– Środowiskowy Dom
Samopomocy bez agresji.

Wysokość środków pochodzących z odpłatności: 14 518,37 zł.
Funkcjonowanie i efekty pracy środowiskowego domu samopomocy w ocenie jednostki
samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie Domu
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
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 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 osobą niepełnosprawną przez kilka godzin
w ciągu dnia.
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bardzo chętnie i licznie uczestniczą we wszystkich projektach i imprezach na rzecz integracji
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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 miasta jak i na terenie ŚDS, w
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których również chętnie oni sami uczestniczą.
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ZESPÓŁ DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Zespół Ds. Uzależnień I Przemocy podejmuje działania w celu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, edukacji oraz promowania zachowań opartych na wzajemnym szacunku, empatii,
dostrzegania potrzeb słabszych. Powyższe działania prowadzone są na różnych płaszczyznach:
1. Prowadzenie procedur Niebieskich Kart
Działania obejmują:
•

wszczynanie procedury,

•

organizowanie grup roboczych w MOPS oraz w miejscu zamieszkania rodzin objętych
procedurą, przygotowywanie protokołów ze spotkań

•

współpraca z członkami grup roboczych tj. funkcjonariuszami KPP, członkami MKRPA,
pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami ochrony zdrowia w celu
przeciwdziałania przemocy,

•

monitorowanie sytuacji w rodzinach objętych procedurą (poradnictwo, wsparcie,
motywowanie do podejmowania działań zmierzających do zatrzymania przemocy)

•

piemna dokumentacja prowadzonych przez siebie działań

•

pisemne informacje do sądu, kuratorów

•

zawiadomienia do prokuratury w przypadku, gdy zdarzenia, o których informują osoby
doświadczające przemocy lub świadkowie przemocy noszą znamiona przestępstwa

•

udzialenia informacji o rodzinie objętej procedurą funkcjonariuszom KPP w
Radomsku Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

•

stawianie się na wezawania Sądu Rejonowego w Radomsku, składanie zeznań w toku
czynności sądowych

•

udział w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, omawianie sytuacji rodzin
objętych procedurą

Procedura "Niebieskie Karty" realizowana w 2016 roku

Ilość

1

Liczba NK założonych w 2016 r.

112

2

Liczba NK założonych w 2015 r. i kontynuowanych w 2016 r.

15

3

Liczba NK założonych w 2014 r. i kontynuowanych w 2016 r.

3

4

Liczba NK założonych w 2013 r. i kontynuowanych w 2016 r.

2

5

Liczba NK założonych w 2012 r. i kontynuowanych w 2016 r.

0

6

Liczba NK założonych w 2011 r. i kontynuowanych w 2016 r.

0

7

Liczba NK założonych w 2016 r. i zakończonych w 2016 r.

32

8

Liczba NK założonych w 2015 r. i zakończonych w 2016 r.

60
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Lp.

79

9

Liczba NK założonych w 2014 r. i zakończonych w 2016 r.

22

10

Liczba NK założonych w 2013 r. i zakończonych w 2016 r.

7

11

Liczba NK założonych w 2012 r. i zakończonych w 2016 r.

0

12

Liczba NK założonych w 2011 r. i zakończonych w 2016 r.

0

13

Liczba NK wszczętych przez funkcjonariuszy KPP

82

14

Liczba NK wszczętych przez pracowników socjalnych/asystentów
rodziny

27

15

Liczba NK wszczętych przez MKRPA

3

16

Liczba NK wszczętych przez pracowników oświaty

0

17

Liczba NK wszczętych przez ochronę zdrowia

0

18

Liczba grup roboczych NK C

129

19

Liczba grup roboczych NK D

102

20

Liczba spotkań członków grup roboczych w ramach dalszych działań

398

21

Liczba odbioru dzieci w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

0

22

Liczba osób doświadczająch przemocy w wieku:

23

0 -18 lat

2

19 - 65 lat

97

Powyżej 66 lat

13

Liczba NK realizowanych przez tut. Ośrodek na dzień 31.12.2016 r.

115

Pracownicy Zespołu ds.Uzależnień i Przemocy podejmują również działania interwencyjne poza
procedurą Niebieskiej Karty po zgłoszeniu ewentualnej możliwości wystąpienia przemocy wobec
mieszkańców miasta. Pracownicy Zespołu reagowali na anonimowe informacje, prowadzili
rozeznania środowisk rodzin, dokonywali rozeznań sytuacji rodziny u ich dalszej rodziny i
sąsiadów. Działania zmierzające do udzielenia pomocy były podejmowane adektwatnie do

2. Dyżury interwencyjne pod telefonem
Pracownicy Zespołu ds. Przemocy i Uzależnień uczestniczyli w dyżurach interwencyjnych pod
telefonem zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radomsku z dnia 22 sierpnia 2016 roku. Działania podejmowane były w rodzinach,
w których wychowywane są dzieci, a ich dobro było zagrożone z uwagi na uzależnienia rodziców i
zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze.
3. Wsparcie psychologiczne
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rozeznanej sytuacji i uzyskanych informacji.
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W 2016 roku osobom uwikłanym w przemoc dostarczał wsparcia psycholog, który uczestniczył
również w grupach roboczych. W ramach wsparcia psychologicznego prowadzone były
konsultacje, poradnictwo dla osób doświadczających przemocy oraz dla osób stosujących
przemoc i dzieci, ktore były świadkami przemocy.
Psycholog świadczył pomoc psychologiczną dla rodzin i osób poprzez:
•

wzmacnianie wewnętrznych zasobów rodziny,

•

łagodzenie trudnych sytuacji oraz wspomaganie rodziny w kryzysie,

•

poprawę psychospołecznego funkcjonowania rodziny.

Porady odbywały się poprzez osobisty kontakt psychologa z klientem w MOPS, w miejscu
zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia oraz poprzez rozmowę telefoniczną. Łączna liczba
porad przeprowadzonych przez psychologa to 391.
4. Mieszkanie o charakterze interwencji kryzysowej
Kolejną

działalnością

Zespołu

ds.

Uzależnień

i

Przemocy

jest

obsługa

mieszkania

interwencyjnego. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób doświadczających przemocy,
pozbawionych czasowo własnego miejsca zamieszkania. Mieszkanie jest w pełni wyposażone w
sprzęt AGD, meble, pościel i inne rzeczy codziennego użytku.
W 2016 roku mieszkanie było użytkowane przez dwie rodziny w okresie styczeń 2016 - kwiecień
2016 oraz październik 2016 - listopad 2016. Pracownicy Zespołu monitorowali przestrzeganie
regulaminu korzystania z lokalu mieszkalnego, świadczyli pomoc w formie pracy socjalnej i
udzielali wsparcia finansowego osobom zamieszkującym, reprezentowali rodziny w instytucjach
oraz udzielali pomocy w zakresie usamodzielnienia.
5. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym
Członkowie Zespołu ds. Uzależnień i Przemocy uczestniczyli w 5 posiedzeniach Zespołu
Interdyscyplinarnego, podczas których omawiane były sprawy organizacyjne pracy Zespołu i grup
roboczych, rekomendowano Projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2017 – 2019, dokonywano oceny sytuacji w rodzinach, w których występują przesłanki do
zamknięcia procedury „Niebieskiej Karty”, jak również podejmowano decyzje o zakończeniu
podjętych głosowaniach uznali za zasadne zamknięcie procedur „Niebieskiej Karty”. Natomiast w
4 sprawach stwierdzono, że należy kontynuować pracę z rodziną, utrzymać monitoring oraz
uzupełnić dokumentację. Do Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnego z miejscem zamieszkania
ofiar przekazano 1 Niebieskią Kartę. Ogółem na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w
2016 roku poddano analizie 125 Niebieskich Kart.
6. Dane statystyczne
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procedury „Niebieskiej Karty” bądź jej kontynuowaniu. W 121 sprawach członkowie Zespołu w
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W ogólnej liczbie 131 wypełnionych w 2016 roku formularzy „Niebieska Karta - A”, 112 z nich
stanowiły Karty wszczynające procedurę, a 19 formularzy dotyczyło kolejnych przypadków
przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury.
Poniższy wykres obrazuje liczbę „Niebieskich Kart” założonych w 2016 roku przez policję, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oświatę.
Brak było „Niebieskich Kart” założonych przez uprawnione przez ustawodawcę Zakłady Opieki
Zdrowotnej.

Liczba wszczętych procedur "Niebieskie Karty" w 2016 roku
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Od czasu wejścia w życie w październiku 2011 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13
września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty”, do Zespołu Interdyscyplinarnego w
2011 roku wpłynęło 13 „Niebieskich Kart”. W roku 2012 wszczęto 67 procedur, w 2013 było 88
nowych „Niebieskich Kart”, w 2014 roku wpłynęło 90 nowych „Niebieskich Kart”, w roku 2015
wpłynęło 105 nowych Niebieskich Kart, natomiast w 2016 roku było 112 Niebieskich Kart.
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Omówione dane przedstawia poniższy wykres.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż od 2011 roku systematycznie wzrasta
liczba ujawnianych aktów przemocy domowej, która jest tożsama z liczbą wypełnianych
„Niebieskich Kart”, dzięki czemu do coraz większej liczby rodzin dociera systemowa pomoc
oferowana przez przedstawicieli różnych służb.
7. Działalność edukacyjna
W 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku członkowie Zespołu
ds. Uzależnień i Przemocy prowadzili cykl spotkań przeznaczonych dla podopiecznych MOPS,
borykających się z problemem alkoholowym. Prowadzono także zajęcia, których odbiorcą byli
kuratorzy. Dotyczyły zagadnień związanych z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego, a także
funkcjowaniem procedury ''Niebieskie Karty".
8. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Zespołu ds. Uzależnień i Przemocy
uczestniczyli w szkoleniach: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie bez względu na wiek", "Praca z
emocjonalny dziecka ", "Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie", "Dziecko krzywdzone –
pomoc dziecku i rodzinie", a także uczestniczono w superwizji.
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klientem trudnym", "Cyberuzależnienia – zjawisko i uwarunkowania. Technologie cyfrowe, a rozwój
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KLUB AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
W okresie sprawozdawczym 2016r. w Klubie Aktywizacji Zawodowej zarejestrowano 137 nowych
klientów, łącznie w KAZ (od 2012r) działaniami objęto 977 osób, którym udzielono pomocy
w zakresie aktywizacji zawodowej tj.
•

udzielono poradnictwa ogólnego w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej,

•

udzielono poradnictwa indywidualnego,

•

kierowano na rozmowy kwalifikacyjne po przeprowadzonym instruktażu rozmowy
kwalifikacyjnej z pracodawcą

•

przeprowadzono działania aktywizacyjne,

•

sporządzono dokumentacje aplikacyjną, (CV, list motywacyjny)

•

rejestrowano klientów KAZ w PUP w Radomsku drogą internetową,

•

kierowano klientów korzystających z usług KAZ do wykonywania prac społecznieużytecznych

•

bieżące wyszukiwanie ofert pracy dla klientów KAZ, aplikowanie drogą internetową
na dostępne oferty pracy,

•

bezpośrednia współpraca z PUP oraz Agencjami Pracy Tymczasowej w Radomsku,

PROGRAMY I PROJEKTY
I. Program Aktywizacja i Integracja
Program PAI realizowany był od 03.10.2016r. do 02.12.2016r.
Działaniami objęto 10 osób ( 6 kobiet i 4 mężczyzn w różnym przedziale wiekowym).
Program obejmował:
•

aktywizację zawodową- 40 godzin prac społecznie-użytecznych w miesiącu,80 godzin w
jednej edycji,

•

aktywizację społeczną- 40 godzin w miesiącu zajęć w ramach specjalistycznego
poradnictwa grupowego oraz zajęć warsztatowych, 80 godzin w jednej edycji.

Na czas trwania realizacji Programu PAI z uczestnikami zostały zawarte kontrakty socjalne, które
użytecznych.
W ramach Integracji Społecznej zrealizowano następujące bloki tematyczne:
1. Grupowe poradnictwo specjalistyczne i warsztaty trenerskie
2. Grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz trening umiejętności interpersonalnych
3. Trening z zakresu asertywności i pozytywnego myślenia o sobie
4. Grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz trening radzenia sobie ze stresem
5. Grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz warsztaty w zakresie zarządzania sobą
w czasie
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obejmowały zapisy dot. uczestnictwa w aktywizacji społecznej i wykonywanie prac społecznie
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6. Grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz warsztaty trenerskie w zakresie automotywacji
7. Grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz trening umiejętności z zakresu efektywnego
poszukiwania pracy
8. Grupowe poradnictwo w zakresie przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom społecznym
9. Podsumowanie zajęć w zakresie aktywizacji społecznej- kształtowanie charakteru
Na zakończenie Programu uczestnicy otrzymali indywidualne rekomendacje oraz opinie dot.
dalszej ścieżki zawodowej.
II „ Akcja Aktywizacja YEI ”
Klub Aktywizacji Zawodowej MOPS w Radomsku w ramach współpracy z Łódzką Wojewódzką
Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi zrekrutował do udziału w Projekcie 10 osób. Projekt
rozpoczął się w grudniu 2016r. i będzie trwał około 9 miesięcy. Uczestnikami są osoby w wieku
18-24 lata.
Obszary wsparcia OHP w ramach projektu:
•

Szkolenia zawodowe ( w tym kursy przekwalifikujące lub doskonalące )

•

Trzymiesięczne staże zawodowe ( wraz ze stypendium dla uczestników staży )

•

Szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców np. z zakresu
kompetencji miękkich, językowych, komputerowych, kurs prawa jazdy kat. B

•

Wsparcie zatrudnienia

•

Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne

•

Trening umiejętności społecznych ( autoprezentacja, komunikacja itp. )

•

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży

•

Nauka aktywnego poszukiwania pracy

III Program dla bezdomnych „ Nigdy nie jest za późno na zmianę”
Program prowadzony był przez Klub Aktywizacji Zawodowej. Wsparciem objętych zostało 7osób
bezdomnych.
•

Wzrost poczucia własnej wartości ( zajęcia prowadzone przez psychologa )

•

Radzenie sobie z problemami i stresem

•

Poruszanie się po rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

•

Rozmowa z osobą, która pokonała problem bezdomności

Po zakończeniu programu, jedna osoba została umieszczona w mieszkaniu treningowym MOPS
w Radomsku, gdzie obecnie stara się całkowicie usamodzielnić i uniezależnić od pomocy MOPS
w Radomsku.
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Podczas warsztatów podjęta została tematyka w zakresie:
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IV „ Krok do samodzielności ”
Klub Aktywizacji Zawodowej MOPS w Radomsku zrekrutował do udziału w Projekcie realizowanym
przez Fundację Aktywizacja z Łodzi 12 osób. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych
w wieku od 18 do 67 lat. Beneficjenci uzyskają dostęp do kompleksowej oferty, dopasowanej do
indywidualnych

potrzeb,

ukierunkowanej

na

przezwyciężenie

problemów

związanych

z unkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w życiu codziennym.
WARSZTATY

AKTYWIZACJI

ZAWODOWEJ,

SPOTKANIA

REKRUTACYJNE

ZORGANIZOWANE

W RAMACH KAZ
•

warsztaty w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej dla klientów MOPS ( w tym były
zajęcia informacyjne, edukacyjne, instruktażowe, praktyczne i edukacyjne)
realizowane przez doradców Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Tryb.

•

Giełdy Pracy oraz Plenerowe Targi Pracy zorganizowane w MOPS w Radomsku

•

spotkania informacyjno –rekrutacyjne dla uczestników w Projektach, również w ramach
współpracy z OHP, Centrum Kształcenia Educator, Żak

WSPÓŁPRACA I PARTNERZY
1. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
2. Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
3. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Tryb.
•

Mega Service 40-773 Katowice ul. Panewnicka 375

•

Work Serwice 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. Ewelin 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

•

Agencja Men Power z Częstochowy,

5. Centrum Kształcenia “ Educator” w Radomsku p. Anna Plucińska
6. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Radomsku p. Karolina Borkowska
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4. Agencje Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej:
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7.Centrum Kształcenia dla Dorosłych „Sokrates”
8.Kuratorzy sądowi Wydziału Karnego SR w Radomsku, koordynator ds. elektronicznych
dozorów.
KLUB AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:
•

realizując swoje zadania nawiązuje również współpracę 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
•

w 2016r. KAZ kierował osoby bezrobotne do uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych,

DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017r.
•

prowadzenie rozmów indywidualnych z klientem i zajęć grupowych dot. pozyskiwania
informacji, ustalania planów działania w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
podwyższenia kwalifikacji zawodowych, nabywania nowych umiejętności,

•

udzielenie pomocy członkom rodzin poprzez aktywizowanie ich do czynnego poszukiwania
pracy i pomoc w rozwiązywaniu kryzysu w rodzinie spowodowanym bezrobociem,
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnychposzukujących pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

•

zmiana

negatywnych

postaw

i

uprzedzeń

wobec

osób

bezrobotnych

oraz

niepełnosprawnych korzystających z pomocy MOPS i pozostających bez pracy,
•

upowszechnienie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych,

•

kontynuowanie kształtowania postaw gotowości do podjęcia pracy poprzez organizowanie
zajęć warsztatowych i treningów umiejętności personalnych,
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•
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•

dalsze

prowadzenie

działalności

informacyjnej

,

edukacyjnej,

szkoleniowej,

terapeutycznej,
•

współpraca i wymiana informacji z krajowymi organizacjami i instytucjami działającymi

•

opracowanie dokumentacji i rejestrów działalności KAZ,

•

rekrutacja do Programu PAI

•

rekrutacja do PSU

•

rekrutacja do Projektu „Gwarancja dla młodzieży”
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w zakresie aktywizacji zawodowej ,
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PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ORGANIZAOWANE W RAMACH
PROGRAMU AKTYWIZACJI I INTEGRACJI
NA TERENIE MIASTA RADOMSKA W 2016 ROKU
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 ramach Programu Aktywizacji i Integracji w okresie 03.10.2016r.
do 2.12.2016r. (na podstawie Porozumienia Nr 7/2016 z dn. 27.09.2016r. w sprawie
organizacji

prac

społecznie

użytecznych

zawartego

pomiędzy

Starostą

Powiatu

Radomszczańskiego a Urzędem Miasta Radomsko):
•

10 osób

2. Liczba godzin 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 03.10.2016r. do 2.12.2016r.
na terenie miasta:
•

sprzątaczka, robotnik gospodarczy, na terenie szkół, przedszkoli, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radomsku, Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomsku,

•

pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej w Dziale Usług Opiekuńczych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku,

4. Koszt prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie Miasta Radomsko

Okres
wykonywania
prac społecznie
użytecznych

Liczba osób
wykonujących
prace
społecznie
użyteczne

Liczba godzin
wypracowanych w
ramach prac
społecznie
użytecznych

Stawka
za
godzinę
pracy
[zł]

Kwota
wypłaconych
świadczeń
pieniężnych [zł]

1.

X 2016r.

10

382

8,10 zł

3 094,20

2.

XI 2016r.

10

355

8,10 zł

2 875,50

L.p.
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w okresie 03.10.2016r. do 2.12.2016r.
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IV– XI 2016r.

737

5 969,70

Udział Funduszu Pracy

60 %

3 581,82

Udział Gminy

40 %

2 387,88
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MPiPS-03-R

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

MPiPS-03
Sprawozdanie półroczne i roczne
z udzielonych świadczeń
pomocy społecznej - pieniężnych,
w naturze i usługach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko
97-500 RADOMSKO
ul. KOŚCIUSZKI 10
Tel. 44 6832885
Fax

Adresat:

Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Numer identyfikacyjny REGON:

004700786

za I-XII 2016 r.

DZIAŁ 1. ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
WYSZCZEGÓLNIENIE

W PRZELICZENIU NA
PEŁNE ETATY

LICZBA OSÓB

0

1

2

OGÓŁEM (w. 2+4+5+24+(42-43)+44+45+47+48)

1

194

185,12

SŁUŻBY WOJEWODY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ

2

0

0,00

3

0

0,00

4

0

0,00

5

0

0,00

6

0

0,00

kierownik, zastępca kierownika

7

0

0,00

kierownik działu

8

0

0,00

kierownik sekcji

9

0

0,00

10

0

0,00

11

0

0,00

specjalista pracy socjalnej

12

0

0,00

starszy pracownik socjalny

13

0

0,00

pracownik socjalny

14

0

0,00

główny specjalista

15

0

0,00

16

0

0,00

starszy specjalista pracy z rodziną

17

0

0,00

specjalista pracy z rodziną

18

0

0,00

aspirant pracy socjalnej

19

0

0,00

konsultant

20

0

0,00

koordynator ds. komputeryzacji

21

0

0,00

radca prawny

22

0

0,00

pozostali pracownicy

23

0

0,00

24

174

165,62

25

1

1,00

w tym:
inspektor do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
(w. 6+7+8+9+11+12+13+14+15+17+18+19+20+21+22+23)

z tego:
dyrektor, zastępca dyrektora

pracownicy socjalni ogółem
(w. 11+12+13+14+16)

z tego:
starszy specjalista pracy socjalnej

w tym: (z wiersza 15)
będący pracownikiem socjalnym

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
(w. 25+26+28+29+30+31+33+35+36+37+38+39+40+41)

z tego:
kierownicy
Strona 1 z 13

Przekazać / wysłać:
do 20 lipca za I półrocze; do 20 stycznia za rok

MPiPS-03-R
zastępcy kierowników

26

2

2,00

27

37

36,75

28

1

1,00

specjalista pracy socjalnej

29

19

19,00

starszy pracownik socjalny

30

7

6,75

pracownik socjalny

31

10

10,00

32

29

28,75

33

0

0,00

34

0

0,00

pracownicy socjalni ogółem
(w. 28+29+30+31+34)

z tego:
starszy specjalista pracy socjalnej

w tym: (z wiersza 27)
w rejonach opiekuńczych
główny specjalista
w tym: (z wiersza 33)
będący pracownikiem socjalnym
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aspirant pracy socjalnej

35

1

1,00

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze

36

41

41,00

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze

37

1

1,00

konsultant

38

0

0,00

koordynator ds. komputeryzacji

39

1

1,00

radca prawny

40

2

1,50

pozostali pracownicy

41

88

80,37

42

0

0,00

43

0

0,00

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

44

0

0,00

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

45

0

0,00

46

0

0,00

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w tym:
oddelegowani z ośrodków pomocy społecznej

w tym:
rodzinnego
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

47

0

0,00

OŚRODKI WSPARCIA

48

20

19,50

49

16

15,50

50

16

15,50

DZIENNE DOMY POMOCY

51

4

4,00

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

52

0

0,00

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

53

0

0,00

INNE OŚRODKI WSPARCIA

54

0

0,00

z tego:
OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
w tym:
Środowiskowe domy samopomocy
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DZIAŁ 2A. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

FORMY POMOCY

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA 1)

LICZBA ŚWIADCZEŃ

KWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł

LICZBA
RODZIN 1)

LICZBA OSÓB W
RODZINACH 1)

0

1

2

3

4

5

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU
ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

1

3

1949

56145

3

7

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ

2

0

0

0

0

0

POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art.
5a

3

0

0

0

X

X

4

0

0

0

X

X

5

0

0

0

X

X

6

0

0

0

X

X

7

0

0

0

X

X

8

0

0

0

X

X

9

8

115

27569

X

X

w tym:
zasiłki celowe w formie pieniężnej
w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)
POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na
pobyt tolerowany na terytorium RP
w tym:
zasiłki celowe w formie pieniężnej
w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki
przyznane przez sąd

1) W kolumnie 1, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.
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DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN
LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA 2)

FORMY POMOCY

0

1

RAZEM 3)

1

3118

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM

2

429

z tego:

LICZBA ŚWIADCZEŃ

KWOTA ŚWIADCZEŃ
1) w zł

LICZBA RODZIN 2)

LICZBA OSÓB W
RODZINACH 2)

2

3

4

5

X
4300

7538503

1641

3121

2247981

429

529

3

X

X

0

X

X

4

X

X

2247981

X

X

środki własne
dotacja
w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2)

368

5

3683

2041413

368

368

samotnie gospodarującej
pozostającej w rodzinie
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

6

61

617

206568

61

161

7

828

5274

1567705

828

1799

z tego:
8

X

X

2706

X

X

9

X

X

1564999

X

X

środki własne
dotacja
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)
10

665

4089

1328024

665

1485

bezrobocia
długotrwałej choroby

11

27

65

16893

27

51

niepełnosprawności

12

147

737

117164

147

294

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z
innych systemów zabezpieczenia społecznego

13

0

0

0

0

0

innego niż wymienione w wierszach 10-13

14

127

383

105624

127

305

15

0

0

0

0

w tym: (z wiersza 7)
ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD
DOCHODU
na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b
SCHRONIENIE
POSIŁEK

X

16

45

7937

159519

44

46

17

551

68257

235635

350

1125

18

449

50167

169594

260

1026

w tym dla:
dzieci
UBRANIE

19

0

0

0

0

0

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM

20

185

64659

1638425

185

216

21

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W
WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO

24

18

18

21900

18

44

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO

25

0

0

0

0

0

w tym:
specjalistyczne
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA
ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI
UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O
POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ
w tym dla:
osób bezdomnych
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SPRAWIENIE POGRZEBU

26

7

7

13300

7

7

27

0

0

0

0

0

28

2324

1654038

1317

2629

29

237

129359

231

481

ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU
Na podstawie art. 39a ust. 1 i 2

30

0

X

0

0

0

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM

31

0

X

0

0

0

32

0

0

0

0

0

zasiłki

33

0

0

0

0

0

pożyczka

34

0

0

0

0

0
0

w tym:
osobom bezdomnym
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM
w tym:

X
481

zasiłki specjalne celowe

w tym:
w naturze

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne,
rodzinne)

35

X

X

X

0

INTERWENCJA KRYZYSOWA

36

X

X

X

0

0

PRACA SOCJALNA

37

X

X

X

1726

3208

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ ŚWIAD.

LICZBA ŚWIADCZEŃ

KWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

38

69

644

1303277

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

LICZBA RODZIN

69

1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 7, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31.
2) We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.
3) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymującą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 38.
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DZIAŁ 2C. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
POMOC MAJĄCA NA CELU ŻYCIOWE USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM DLA OPUSZCZAJĄCYCH:
ZADANIA WŁASNE
POMOC PIENIĘŻNA
POMOC PIENIĘŻNA
NA
NA KONTYNUOWANIE
NAUKI
USAMODZIELNIENIE

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

2

3

w tym

UZYSKANIE
ODPOWIEDNICH
WARUNKÓW
MIESZKANIOWYCH

POMOC NA
ZAGOSPODAROWANIE W FORMIE
RZECZOWEJ

w mieszkaniu
chronionym

4

5

POMOC W
UZYSKANIU
ZATRUDNIENIA

6

PRACA SOCJALNA

7

8

1

0

0

0

0

0

0

liczba osób

2

0

0

0

0

0

0

liczba świadczeń

3

0

0

0

0

0

X

kwota świadczeń

4

0

0

0

0

0

X

5

0

0

0

0

0

0

liczba osób

6

0

0

0

0

0

0

liczba świadczeń

7

0

0

0

0

0

X

kwota świadczeń

8

0

0

0

0

0

X

9

0

0

0

0

0

0

liczba osób

10

0

0

0

0

0

0

liczba świadczeń

11

0

0

0

0

0

X

X

kwota świadczeń

12

0

0

0

0

0

X

X

13

0

0

0

0

0

liczba osób

14

0

0

0

0

0

liczba świadczeń

15

0

0

0

0

0

X

X

kwota świadczeń

16

0

0

0

0

0

X

X

SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJĄCE
CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

0
0
X
X
0
0
X
X
0
0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

liczba osób

18

0

0

0

0

0

0

liczba świadczeń

19

0

0

0

0

0

X

kwota świadczeń

20

0

0

0

0

0

X

21

0

0

0

0

0

0

liczba osób

22

0

0

0

0

0

0

liczba świadczeń

23

0

0

0

0

0

X

kwota świadczeń

24

0

0

0

0

0

X

25

0

0

0

0

0

0

liczba osób

26

0

0

0

0

0

0

liczba świadczeń

27

0

0

0

0

0

X

kwota świadczeń

28

0

0

0

0

0

X

29

0

0

0

0

0

0

liczba osób

30

0

0

0

0

0

0

liczba świadczeń

31

0

0

0

0

0

X

X

kwota świadczeń

32

0

0

0

0

0

X

X

DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

SCHRONISKA DLA NIELETNICH

ZAKŁADY POPRAWCZE

W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 i 29 należy podać liczbę odpowiednio specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych itd., z których osobom udzielono pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.

Strona 7 z 13

0
0
X
X
0
0
X
X
0
0
X
X
0
0

MPiPS-03-R

DZIAŁ 2D. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA

FORMY POMOCY

0

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STATUSEM UCHODŹCY OGÓŁEM

1

1

0

2

0

wydatki związane z nauką języka polskiego

3

0

praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach
i urzędach

4

w tym:

LICZBA ŚWIADCZEŃ

KWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł

LICZBA RODZIN

2

3

4

X

LICZBA OSÓB W
RODZINACH
5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

świadczenia pieniężne na utrzymanie

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Z OCHRONĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ OGÓŁEM

X

X

X

5

0

6

0

0

0

0

0

wydatki związane z nauką języka polskiego

7

0

0

0

0

0

praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach
i urzędach

8

0

0

w tym:

X

świadczenia pieniężne na utrzymanie

X

X

X
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DZIAŁ 3. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ ŚWIAD.

0

1

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych
OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania)
w tym:

LICZBA RODZIN
LICZBA OSÓB W
RODZINACH

w tym:
OGÓŁEM
NA WSI 1)
2

3

4

1

3121

1643

0

3128

2

2515

1422

0

2759

świadczenia pieniężne
3

1562

1034

0

2133

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na
ich rodzaj, formę i liczbę

4

3

3

0

7

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich
rodzaj, formę i liczbę

5

3118

1641

0

3121

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej OGÓŁEM

6

X

1726

0

3208

7

X

139

0

201

świadczenia niepieniężne

w tym:
wyłącznie w postaci pracy socjalnej

Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY 1)

8

LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI
SOCJALNYMI

LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH
125

125

1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.
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DZIAŁ 4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY
LICZBA RODZIN
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
0

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

w tym:

OGÓŁEM

NA WSI 1)

1

2

3

UBÓSTWO

1

1299

9

SIEROCTWO

2

0

0

0

BEZDOMNOŚĆ

3

79

7

85

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

4

26

0

96

5

0

0

0

BEZROBOCIE

6

817

3

1874

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

7

749

5

1230

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

8

387

2

614

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

9

650

2

1537

10

207

0

646

W TYM:

2553

WIELODZIETNOŚĆ

W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
11

111

0

581

PRZEMOC W RODZINIE

12

40

0

120

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI

13

0

0

0

ALKOHOLIZM

14

208

2

360

NARKOMANIA

15

1

0

1

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z
ZAKŁADU KARNEGO

16

32

1

56

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS
UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

17

0

0

0

ZDARZENIE LOSOWE

18

18

0

44

SYTUACJA KRYZYSOWA

19

0

0

0

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

20

0

0

0

RODZINY WIELODZIETNE

1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.
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DZIAŁ 5. Typy rodzin objętych pomocą społeczną 1)
LICZBA RODZIN
w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

0

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)
o liczbie osób

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

NA WSI

1

2

3

1

1746

0

3300

2

1058

0

1058

1
2

3

253

0

506

3

4

172

0

516

4

5

152

0

608

5

6

72

0

360

6 i więcej

7

39

0

252

8

248

0

969

w tym (z wiersza 1)
rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)
o liczbie dzieci

9

90

0

242

1
2

10

97

0

384

3

11

35

0

177

4

12

18

0

109

5

13

7

0

49

6

14

1

0

8

7 i więcej

15

0

0

0

16

201

1

637

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20)
o liczbie dzieci

17

90

0

203

1
2

18

57

1

179

3

19

37

0

158

4 i więcej

20

17

0

97

21

443

7

679

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz
22+23+24+25)
o liczbie osób

22

298

4

298

1
2

23

92

0

184

3

24

29

1

87

4 i więcej

25

24

2

110

1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.
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DZIAŁ 6A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIE

PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA
liczba jednostek 1)

1

liczba miejsc 2)

2

INNY PODMIOT PROWADZĄCY

liczba osób
korzystających 3)

3

liczba jednostek 1)

4

liczba osób
korzystających 3)

liczba miejsc 2)

5

6

7

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1

0

0

0

0

0

0

OŚRODKI WSPARCIA

2

2

100

112

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

4

1

60

66

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

6

1

60

66

0

0

0

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7

0

0

0

0

0

0

Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8

0

0

0

0

0

0

9

1

40

46

0

0

0

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

10

0

0

0

0

0

0

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

11

0

0

0

0

0

0

KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7)

12

0

0

0

0

0

0

JADŁODAJNIE

13

0

0

0

0

0

0

INNE OŚRODKI WSPARCIA

14

0

0

0

0

0

0

RODZINNE DOMY POMOCY

15

0

0

0

0

0

0

MIESZKANIA CHRONIONE

16

0

0

0

0

0

0

dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek
opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

17

0

0

0

0

0

0

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

18

0

0

0

0

0

0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

19

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

22

0

X

0

0

X

0

23

0

X

0

0

X

0

24

0

X

0

0

X

0

25

0

X

0

0

X

0

26

0

X

0

0

X

0

w tym:
prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
w tym: (z wiersza 2)
OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
w tym:
prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
w tym: (z wiersza 4)
Środowiskowe domy samopomocy

DZIENNE DOMY POMOCY

w tym:

w tym:
dla ofiar przemocy w rodzinie
dla ofiar handlu ludźmi
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

0

0

0

w tym:
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO
w tym:
dla rodzin naturalnych
terapii rodzinnej
KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających/uczęszczających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.
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DZIAŁ 6B. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONAD GMINNYM – PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT
liczba osób
liczba miejsc 2)
korzystających 3)

WYSZCZEGÓLNIENIE

INNY PODMIOT PROWADZĄCY

liczba jednostek 1)
1

2

3

liczba jednostek 1)

4

liczba osób
korzystających 3)

liczba miejsc 2)

5

6

7

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1

0

0

0

0

0

0

OŚRODKI WSPARCIA

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7

0

0

0

0

0

0

Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

10

0

0

0

0

0

0

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

11

0

0

0

0

0

0

KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7)

12

0

0

0

0

0

0

INNE OŚRODKI WSPARCIA

13

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek
opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

15

0

0

0

0

0

0

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

16

0

0

0

0

0

0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

17

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

20

0

X

0

0

X

0

21

0

X

0

0

X

0

22

0

X

0

0

X

0

23

0

X

0

0

X

0

w tym:
prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
w tym: (z wiersza 2)
OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
w tym:
prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
w tym: (z wiersza 4)
Środowiskowe domy samopomocy

DZIENNE DOMY POMOCY

MIESZKANIA CHRONIONE
w tym:

w tym:
dla ofiar przemocy w rodzinie
dla ofiar handlu ludźmi
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

0

0

0

w tym:
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO
w tym:
dla rodzin naturalnych
terapii rodzinnej
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.

Magdalena Orzeł

RADOMSKO, 2017-01-20

Imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie

Miejscowość i data

Pieczątka imienna i podpis osoby działającej w
imieniu sprawozdawcy
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D

YWIANIE

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

Adresat:

Miejski O rodek Pomocy Społecznej Radomsko
97-500 RADOMSKO
ul. KO CIUSZKI 10

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC
PA STWA W ZAKRESIE DO YWIANIA"

Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urz du Wojewódzkiego

za I-XII 2016 r.

Przekaza do dnia 10 lutego po zako czeniu roku bud etowego 1)

Tel. 44 6832885
Fax
Numer identyfikacyjny REGON:

004700786

1)Je li termin przekazania sprawozdania wypada na dzie wolny od pracy, to obowi zuje data pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓŁEM
PROGRAM "POMOC PA STWA W ZAKRESIE DO YWIANIA"
w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

w tym na wsi

1

2

3

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJ TYCH PROGRAMEM
OGÓŁEM
w tym liczba osób korzystaj cych z:

dzieci do czasu rozpocz cia
nauki w szkole podstawowej

uczniowie do czasu uko czenia
szkoły ponadgimnazjalnej

pozostałe osoby otrzymuj ce
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

2 348

0

273

0

532

0

1 572

0

2

577

0

106

0

369

0

102

0

3

25

0

0

0

0

0

25

0

4

2 210

0

250

0

429

0

1 531

0

5

307

0

37

0

83

0

187

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1 086 165

0

X

X

X

X

X

X

8

363 259

0

X

X

X

X

X

X

9

722 906

0

X

X

X

X

X

X

10

2 325

0

X

X

X

X

X

X

posiłku 1)
w tym:
liczba osób, którym dowieziono posiłek
zasiłku celowego
wiadczenia rzeczowego
w tym:
liczba osób, którym dowieziono wiadczenie rzeczowe
KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 2)
(ogółem = Dz. I, w. 10, kol.2 + Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w.11, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 10, kol. 3 Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w.11, kol. 3)

z tego:
rodki własne
(ogółem = Dz. I, w. 11, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w.12, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 11, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w.12, kol. 3)

dotacja
(ogółem = Dz. I, w. 12, kol. 2 + Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7, kol. 4 + Dz. III, w.13, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 12, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w.13, kol. 3)

















INNE KOSZTY - OGÓŁEM (nie uwzgl dnione w działach II, III i IV)

S

w tym:

10

2 325

11

YWIANIE

0

X

X

X

X

X

X

0

0

X

X

X

X

X

X

12

2 325

0

X

X

X

X

X

X

13

2 325

0

X

X

X

X

X

X

14

0

0

X

X

X

X

X

X

15

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania
posiłku

17

0

0

0

0

0

0

0

0

niech ci do korzystania z tej formy pomocy

18

0

0

0

0

0

0

0

0

z innych powodów

19

0

0

20

0

0

X

X

X

X

X

X

21

0

0

X

X

X

X

X

X

22

0

0

X

X

X

X

X

X

23

19

0

X

X

X

X

X

X

24

10

0

X

X

X

X

X

X

25

9

0

X

X

X

X

X

X

26

0

0

X

X

X

X

X

X

27

0

0

X

X

X

X

X

X

(ogółem = Dz. I w.13, kol. 2 + w. 14, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I w.13, kol. 3 + w. 14, kol. 3)

z tego:
rodki własne
dotacje
z tego:
koszty dowozu
pozostałe koszty
Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagaj cych do ywiania, nie
obj tych programem
(suma wierszy: 16+17+18+19)

z powodu:
braku rodków

LICZBA PUNKTÓW YWIENIOWYCH - OGÓŁEM
z tego:

0

0

0

0

0

0

STOŁÓWKI
INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka lub
wydawania posiłków itp.)
LICZBA PLACÓWEK PROWADZ CYCH DO YWIANIE
z tego:
szkoły
przedszkola
łobki
inne
1) z uwzgl dnieniem liczby osób korzystaj cych z posiłku z cz ciow odpłatno ci .













2) kwota w zaokr gleniu do 1 zł.





YWIANIE

DZIAŁ II. POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I WIADCZE RZECZOWYCH
PROGRAM "POMOC PA STWA W ZAKRESIE DO YWIANIA"
ZASIŁEK CELOWY

WIADCZENIE RZECZOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

OGÓŁEM

w tym na wsi

OGÓŁEM

w tym na wsi

2

3

4

5

1

2 035

0

219

0

Liczba rodzin

2

1 077

0

121

0

Liczba osób w rodzinach

3

2 210

0

307

0

Liczba wiadcze

4

10 647

0

Kwota wiadcze (w zł) 1)

5

809 060

0

39 145

0

6

280 793

0

11 174

0

7

528 267

0

27 971

0

8

75,99

0,00

Liczba osób, którym przyznano decyzj

z tego:

wiadczenie

X

X

rodki własne
dotacja
Koszt jednego wiadczenia (w zł)

X



















(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)
1) kwota w zaokr gleniu do 1 zł.

X



YWIANIE

DZIAŁ III. POMOC W FORMIE POSIŁKU
PROGRAM "POMOC PA STWA W ZAKRESIE DO YWIANIA"
POSIŁEK 1) 2)
w tym:
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

1

dzieci do czasu rozpocz cia
nauki w szkole podstawowej

w tym na wsi

2

3

uczniowie do czasu uko czenia
szkoły ponadgimnazjalnej

pozostałe osoby otrzymuj ce
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

577

0

106

0

369

0

102

0

2

432

0

103

0

326

0

3

0

jednego dania gor cego

3

145

0

3

0

43

0

99

0

mleka, bułki / kanapki

4

0

0

Liczba rodzin

5

350

0

X

X

X

X

X

X

Liczba osób w rodzinach

6

1 124

0

X

X

X

X

X

X

Liczba posiłków

7

68 257

0

2 849

0

47 318

0

18 090

0

8

46 224

0

2 768

0

43 191

0

265

0

Liczba osób korzystaj cych z posiłku
w tym z posiłku w formie:
pełnego obiadu

z tego:

0

0

0

0

0

0

pełen obiad
jedno danie gor ce
mleko, bułka / kanapki
Koszt posiłków (w zł) 3)
z tego:

9

22 033

0

81

0

4 127

0

17 825

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

11

235 635

0

8 761

0

160 833

0

66 041

0

12

71 292

0

2 716

0

49 859

0

18 717

0

13

164 343

0

6 045

0

110 974

0

47 324

0

14

3,45

0,00

3,08

0,00

3,40

0,00

3,65

0,00

rodki własne
dotacja
Koszt jednego posiłku (w zł)
(iloraz: wiersz 11 / wiersz 7)
1) informacje z decyzji s skorygowane o faktyczn realizacj tego wiadczenia.
2) uwzgl dniono informacje dotycz ce osób korzystaj cych z posiłku z cz ciow odpłatno ci .

)

(

'

&

%

$

#

"

!

3) koszt posiłków w zaokr gleniu do 1 zł.

+

*

YWIANIE

DZIAŁ IV. POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJ CA PRZEPROWADZENIA WYWIADU RODOWISKOWEGO
PROGRAM "POMOC PA STWA W ZAKRESIE DO YWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

1

w tym na wsi

2

3

Liczba dzieci

1

55

0

Liczba posiłków

2

1 383

0

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

3

4 492

0

4

0

0

5

4 492

0

z tego:
rodki własne
dotacja
1) kwota w zaokr gleniu do 1 zł.

i data

2

3

2

1

0

/

.

Miejscowo

-

Imi i nazwisko osoby, która sporz dziła sprawozdanie

RADOMSKO, 2017-02-10

,

Magdalena Orzeł

Piecz tka imienna i podpis osoby działaj cej w
imieniu sprawozdawcy
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SU]\]QDQLHP.DUW\'XľHM5RG]LQ\ VXPDZ

[







'RFKRG\EXGľHWXSDĆVWZDZ]ZLÇ]NX]RSĄDWÇ]D
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$QXORZDQ\FK]SRZRGXĝPLHUFLSRVLDGDF]D
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ZLHORG]LHWQHM
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