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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: Dorota Skórka 

 

 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 

Kierownik: Monika Nowakowska 

 

 Prace społeczno – użyteczne 

Odpowiedzialny pracownik: Karolina Grzejszczak 

 

 Ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny 

Odpowiedzialny pracownik: Karolina Grzejszczak 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy 

Kierownik: Zbigniew Piechowicz 

 

 Klub Integracji Społecznej, Klub Aktywizacji Zawodowej (do 26.04.2017r.) 

Odpowiedzialny pracownik: Aneta Kowalczyk 

 

 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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ZAŁĄCZNIK NR 1: SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE I ROCZNE  Z UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ 

– PIENIĘŻNYCH, W NATURZE I USŁUGACH - MPIPS-03 ZA ROK 2017 

ZAŁĄCZNIK NR 2: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 

ZA ROK 2017 

ZAŁĄCZNIK NR 3: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „KARTA DUŻEJ RODZINY” ZA ROK 2017 
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DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 

I .  Zadania Działu Realizacj i  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. 

 

I I .  Dane liczbowe 
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną: 

Zadania 

Liczba osób, 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenia 

 
Liczba rodzin 

 
Liczba osób 
w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 
zadań zleconych i własnych 

OGÓŁEM 

3465 1612 3865 

w tym: 
świadczenia pieniężne 

2908 1374 3150 

świadczenia niepieniężne 1727 1047 1968 

Świadczenia przyznane w ramach 
zadań zleconych bez względu na 

ich rodzaj, formę i liczbę 

3 3 7 

Świadczenia przyznane w ramach 
zadań własnych bez względu na 

ich rodzaj, formę i liczbę 

3462 1609 3868 

Pomoc udzielana w postaci pracy 
socjalnej OGÓŁEM 

X 1655 2918 

w tym: 
wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

X 78 97 

Praca socjalna prowadzona 
w oparciu o kontrakt socjalny 

Liczba kontraktów 
Liczba osób objętych kontraktami 

socjalnymi 
 152 152 
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Dane liczbowe w zakresie wniosków, wywiadów i decyzji administracyjnych w 2016r.: 

Ilość wniosków w sprawie pomocy 9816 

Ilość sporządzonych wywiadów środowiskowych 5796 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych w sprawie 
pomocy 

9751 

 

I I I .  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. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 

 - 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; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
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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 

w tym: 

Ilość złożonych wniosków 126 

Ilość wydanych decyzji potwierdzających prawo 94 

Ilość decyzji odmownych 22 

Ilość decyzji umarzających 10 

Ilość decyzji wygaszających 12 

Ilość wywiadów środowiskowych 97 

Ilość adnotacji urzędowych 41 
 

V. Zapewnienie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” 

W 2017 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 
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oraz osoby dorosłe, w szczególności chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku. 

W ramach programu dożywiane były również dzieci w przedszkolach. 

Posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany był w formie : 

• w szkołach - pełen 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 2017 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 

1894 osób, które otrzymały pomoc o łącznej kwocie 1025808 zł. 

Natomiast z pomocy w formie posiłku skorzystało 391 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: 

 
Dzieci do 

czasu  
rozpoczęcia 

szkoły 
podstawowej 

 
Uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 

 
Pozostałe osoby dot. art. 7 

Ustawy o pomocy społecznej 

rzeczywista liczba osób 
objętych programem 

1894 214 390 1313 

posiłek 391 68 258 79 
posiłek z dowozem  

do domu 
23 0 0 23 

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

Wyszczególnienie 

Ogółem liczba 
osób którym 
przyznano 
świadczenie 

Liczba 
rodzin Liczba osób w rodzinach Koszt świadczeń 

zasiłki celowe 1676 921 1749 9845 
świadczenia rzeczowe 505 382 722 77345 

 

VI. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

Pracownicy Działu Realizacji Świadczeń sporządzają listy wypłat wynagrodzeń dla opiekunów 

prawnych i kuratorów za sprawowanie opieki bądź kurateli. 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. Podstawą do sporządzenia listy wypłat jest postanowienie sądu określające 

okres i wysokość wynagrodzenia. 
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Liczba kuratorów i opiekunów, którym tut. Ośrodek wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie opieki. 

Liczba kuratorów 4 Liczba opiekunów 10 

Kwota wynagrodzeń dla kuratorów 23 341,93 zł Kwota wynagrodzeń dla opiekunów 32 226,02 zł 

Liczba świadczeń 93 Liczba świadczeń 135 

 
 

VII.  Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 
w formie schronienia 
 

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

Miesiąc 
Miesięczny koszt pobytu 

osób bezdomnych 
w placówce 

styczeń 17000 

luty 12620 

marzec 12420 

kwiecień 11460 

maj 8460 

czerwiec 8680 

lipiec 9300 

sierpień 7440 

wrzesień 7480 

październik 6980 

listopad 9060 

grudzień 10540 

 121460 

 

Łączny koszt pobytu osób bezdomnych w 2017r. wyniósł 121 460,00 zł. 

VIII .  Domy pomocy społecznej 
TABELA I –  Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 

L.p. 
Liczba osób którym 

przyznano świadczenie 
Liczba świadczeń 

Kwota 
świadczeń [zł] 

Liczba 
rodzin 

1 70 654 1 355 449 70 

 

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”. 
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3) Współpraca z instytucjami i właścicielami prywatnych firm na terenie miasta Radomska 

w zakresie realizacji gminnego programu „Rodzina +3” oraz „Kawiarnia dla seniora”. 

 

X. Akcje i  programy real izowane w 2017r. 
 
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 2017r. 
  

Lp. Rodziny Ilość rodzin Ilość kart „ DUŻA RODZINA” 

1. Z czworgiem i więcej dzieci 9 49 

2. Z trojgiem dzieci 21 89 

3. Łącznie 30 138 

 

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 

współpracujemy z restauracjami: 

L.p. Lokal Adres Liczba wydanych karnetów 

1. „CASTELLI” Radomsko, Pl. 3-go Maja 10 561 

2. „EDEN” Radomsko, ul. Krakowska 11 191 

3. „ZODIAK” Radomsko, ul. Ks. Kościowa 22. 11 

4. OGÓŁEM X 763 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poprzez prowadzenie projektu socjalnego 

„Kawiarnia dla seniora” dąży do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji 

starszego pokolenia oraz do aktywizowania seniorów w  społeczności lokalnej. 

 

Rodzinna paczka świąteczna 2017 

Tutejszy Ośrodek w grudniu 2017r., w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 

udzielił wsparcia radomszczańskim rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, 

w postaci rodzinnych paczek świątecznych. Wydano ich 320 sztuk. 

 

Pomoc w formie opału 2017 

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 712 rodziny na 

łączną kwotę 278 123,00 zł. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne spowodowane niskimi 

temperaturami w rodzinach zagrożonych istniała konieczność udzielenia dodatkowej pomocy 

w formie opału. 

 

Spotkanie wigilijne 2017 

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 i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. W świąteczną atmosferę 

wprowadziło m. in. wspólne kolędowanie, jasełka w wykonaniu przedszkolaków i występy 

uczestników zajęć artystycznych MDK.  

 

XI.  Dane liczbowe w oparciu o sprawozdania MPIPS za 2017r. 
 
Zadania zlecone gminom 

 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń  

[zł] 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób           

w 
rodzinach 

zasiłki celowe   – wydatki 
związane          z klęską 

żywiołową lub ekologiczną 

0 0 0 0 0 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

3 1977 55294 3 7 

Wynagrodzenie dla 
opiekuna 

10 135 32226 x x 
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Zadania własne gminy 

 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń [zł] 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób           
w rodzinach 

zasiłki stałe - ogółem 470 4614 2401800 462 572 
zasiłki okresowe - 

ogółem 
692 4288 121460 692 1407 

schronienie 45 6073 159519 45 47 
usługi opiekuńcze 196 67517 1513780 187 219 

Zasiłki celowe  
na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego 

13 13 13900 13 29 

Sprawianie pogrzebu 10 10 19400 10 13 
Zasiłki specjalne celowe 331 772 204224 324 606 

Odpłatność za DPS 70 654 1355449 70 71 
 

Zasiłki celowe OGÓŁEM 
 

2827 x 1 591301 1304 3030 
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DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ 

Praca socjalna real izowana przez pracowników socjalnych w 2017 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.). 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną w 2017r. - 1 655, 

w tym 78 rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną. 

 

W 2017r. w 481 przypadkach pracownicy socjalni dostarczali osobom/rodzinom informacje o 

dostępnych możliwościach wsparcia oferowanego na terenie miasta, powiatu, kraju przez np.: 

instytucje, stowarzyszenia, poradnie, przychodnie. 

Najczęściej praca socjalna realizowana jest na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia. W tym 

zakresie udzielono najczęściej wsparcia w 2017r. Również w ubiegłym roku był to obszar, 

w którym najczęściej pracownicy socjalni udzielali wsparcia.  



 

 

 
13 

S
P

R
AW

O
ZD

AN
IE

 |
 2

0
1

8
-0

3
-0

8
  

 

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.  

Nadal, jak i w roku ubiegłym, rodziny i osoby wymagają najczęściej wsparcia w zakresie 

właściwego gospodarowania budżetem domowym poprzez m.in. wspólne z pracownikiem 

socjalnym planowanie i monitorowanie wydatków, przeprowadzanie przez pracownika socjalnego 

treningów budżetowych.  
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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. Była to również najczęstsza forma wsparcia, w tym zakresie, w roku ubiegłym.  

 

W obszarze dotyczącym poprawy stanu zdrowia pracownicy socjalni najczęściej pomagali w 
załatwianiu wizyt lekarskich w domu (25) oraz pobytu i dotarcia do szpitala (20). Pomagali 
również poprzez pomoc w pozyskaniu sprzętu ortopedycznego, medycznego.  

Pracownicy socjalni świadczą również pracę socjalną na rzecz zapewnienia opieki osobom 
starszym i niepełnosprawnym. W tym zakresie najczęściej podejmują działania: 

• pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu w dziennych placówkach wsparcia dla osób 
starszych i niepełnosprawnych (43); 

• budowanie wsparcia środowiskowego, w tym przez wolontariat (36); 
• na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej przez rodzinę (31). 

W zakresie pracy na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych najczęściej 
pracownicy socjalni pomagali w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia 
niepełnosprawności (139). 

Praca na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 
koncertowała się przede wszystkim na współpracy z kuratorem nad poprawą funkcjonowanie 
rodziny, kierowania na wypoczynek letni i zimowy oraz na pomocy w dotarciu do zajęć 
edukacyjnych, grup wsparcia, pomocy w korzystaniu z placówek wsparcia dziennego.  
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Udzielanie wsparcia rodzinie osoby chorej psychicznie to najczęściej realizowana praca socjalna 

na rzecz poprawy funkcjonowania osób chorych psychicznie. Ponadto w 28 przypadkach 

pracownicy socjalni pomagali w przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej.  

 

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

przede wszystkim pomoc w uzyskaniu diagnozy i skierowanie na leczenie odwykowe osoby 

uzależnionej. 
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W 2017r. praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny realizowana była w 152 przypadkach.  

Prowadzono również indywidualne programy wychodnia z bezdomności, w ramach którego dwie 

rodziny zamieszkały w mieszkaniu o charakterze treningowym i w 2017r. zostały 

usamodzielnione. 

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 

(3). 

Ponadto w 12 przypadkach pracownicy prowadzili mediacje (np. w rodzinach, w środowisku 

sąsiedzkim). 

W 2017r. w 17 przypadkach pracownicy socjalni wnioskowali o przydzielenie rodzinie asystenta 

rodziny. Natomiast w 2017r. łącznie współpracowali z asystentami rodziny w 69 rodzinach. 

Zespoły ds. pomocy rodzinie dotyczyły 13 rodzin.  

Pracownicy socjalni realizowali również pracę socjalną w ramach: 

• Procedury Niebieskiej Karty: 

o liczba NK założonych przez pracowników Działu Pracy Socjalnej w 2017r. - 10 

liczba NK założonych przez pracowników Ośrodka w 2017r. ogółem -18 

o liczba zakończonych procedur NK przez pracowników Działu Pracy Socjalnej w 

2017r. - 32 

liczba zakończonych procedur NK w 2017r. ogółem - 103 

o liczba NK realizowanych przez pracowników Działu Pracy Socjalnej na dzień 

31.12.2017r. - 43  

liczba NK realizowanych na dzień 31.12.2017r. ogółem - 102 

• Skierowań do CIS – 6. 

W 2017r. pracownicy socjalni Działu Pracy Socjalnej prowadzili również: 
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1. postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 138 

postępowań: 

- zakończonych potwierdzeniem ww. prawa – 94 

- zakończonych decyzją odmowną – 22 

- umorzonych – 10 

- wygaszonych – 12. 

2. rozeznania sytuacji w środowisku pod kątem miejsca zamieszkania i pobytu dłużnika 

alimentacyjnego – 45 

3. wywiady zlecone przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - 14 

 

 

Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  

w formie schronienia za rok 2017 
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r., poz. 1769, 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 30.12.2016r. 

zawarł umowę NR NK.342/2-4/16 ze Stowarzyszeniem Centrum Pomocy „PANACEUM”- z 

siedzibą w Radomsku, ul. Sucharskiego 87A. 

Stowarzyszenie zobowiązało się zapewnić w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pobyt – 

schronienie osobom bezdomnym, w domach prowadzonych przez: 

• Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM” – Regionalny Ośrodek Pomocy 

w Radomsku, 

• Stowarzyszenie Pomocy „PRZEBUDZENIE” w Kolonii Piaszczyce. 

• 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 

• Stowarzyszenie Abstynentów Granica w Pabianicach 

W ramach zawartej umowy Stowarzyszenie „PANACEUM” zapewnia osobom przebywającym w 

wyżej wymienionych placówkach nocleg w pokojach ogrzewanych, oddzielnych dla kobiet i 

oddzielnych dla mężczyzn, liczących nie więcej niż 10 łóżek, wyposażonych w materac i komplet 

pościeli, bieżącą zimną wodę, z dostępem do sanitariatów i ciepłej wody, podstawowe środki 
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czystości, dostęp do kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt, pomieszczenie do spożywania 

posiłków, pralnię wyposażoną w co najmniej jedną pralkę na 30 osób, zapewnienie dostępu do 

opieki psychiatrycznej i pomocy psychologicznej, umożliwienie terapii odwykowej dot. uzależnienia 

od alkoholu i innych środków odurzających na terenie schroniska. 

Tytułem udzielenia schronienia ww. Stowarzyszenie otrzymuje od tut. Ośrodka brutto 22 zł za 

dobę od jednej skierowanej dorosłej osoby bezdomnej, natomiast połowę tej kwoty tj. 11 zł od 

skierowanego dziecka. Całkowite wynagrodzenie uzależnione jest od ilości skierowanych osób, a 

także ilości dni pobytu w placówce 

W roku 2017 z pomocy w formie schronienia korzystały średnio 18 osób w miesiącu, z tym, że 

miała miejsce ciągła rotacja osób bezdomnych przebywających w poszczególnych placówkach: 

• w styczniu 2017r - 29 osób dorosłych 

• w lutym 2017r - 27 osób dorosłych 

• w marcu 2017r - 22 osoby dorosłe 

• w kwietniu 2017r - 23 osoby dorosłe 

• w maju 2017r - 16 osób dorosłych 

• w czerwcu 2017r - 15 osób dorosłych 

• w lipcu 2017r - 15 osób dorosłych 

• w sierpniu 2017r - 12 osób dorosłych 

• we wrześniu 2017r - 13 osób dorosłych 

• w październiku 2017r - 13 osób dorosłych  

• w listopadzie 2017r - 18 osób dorosłych 

• w grudniu 2017r - 17 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 2017r. na 

schronienia wydano łącznie kwotę 121.460,00 zł. 

Ponadto w roku 2017 tut. Ośrodek dofinansowywał koszt pobytu w Ośrodkach przeznaczonych 

dla osób bezdomnych osobom niepełnosprawnym, otrzymującym zasiłki stałe. Osoby te posiadają 

ostatni adres stałego zameldowania w Radomsku: 

• w styczniu 2017r - 19 osób 

• w lutym 2017r - 19 osób 

• w marcu 2017r - 18 osób 

• w kwietniu 2017r - 18 osób 

• w maju 2017r - 13 osób 

• w czerwcu 2017r - 12 osób 

• w lipcu 2017r - 15 osób 

• w sierpniu 2017r - 11 osób 

• we wrześniu 2017r - 14 osób 

• w październiku 2017r - 15 osób 
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• w listopadzie 2017r - 16 osób 

• w grudniu 2017r - 14 osób 

Łączny koszt dofinansowania części kosztów schronienia w 2017r. wyniósł 36.192,82 zł. 

 

Domy Pomocy Społecznej w 2017 roku 

 

Dyżury interwencyjne w 2017r. 
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 2017r. dziewięciu pracowników socjalnych zgłosiło gotowość do pełnienia ww. dyżurów.  

 

W okresie od stycznia do grudnia 2017r. pracownicy socjalni w ramach ww. dyżurów odbyli 53 

wizyt interwencyjnych w środowiskach.  

 

W jednym przypadku z uwagi na spowodowanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia dzieci 

przez ich matkę zabezpieczono dzieci w pogotowiu rodzinnym (dwoje dzieci).  

Również w jednym przypadku z uwagi na stan upojenia alkoholowego matki, która sprawowała 

opiekę nad małoletnimi dziećmi opiekę przejął ojciec dzieci (dwoje dzieci). 

Z uwagi na zastosowane ww. działań oraz dzięki szybkiej interwencji zapewniono ww. dzieciom 

bezpieczeństwo i opiekę. 

 

Ponadto podczas wizyt interwencyjnych:  

• w jednym przypadku, po informacji telefonicznej z przychodni rejonowej, ujawniono 

niewłaściwe sprawowanie opieki nad dorosłą osobą zależną (niepełnosprawną). Rodzina 

Lp. Kategoria Ilość osób

1 ilość osób skierowanych do DPS-ów w roku 2017 24

2 ilość osób przyjętych do DPS-ów w roku 2017 21

3 ilosc osób oczekujacych na umieszczenie w DPS 3

4 ilość mieszkańców  DPS-ów zmarłych w roku 2017 13

5 rezygnacje z DPS 2

6 ilość osób przebywających w DPS-ach na dzień 31.12.2017 r. 57
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została objęta pracą socjalną, systematyczną pomocą. W wyniku pracy socjalnej 

członkowie rodziny m.in. zostali uczestnikami ŚDS, otrzymali świadczenia przysługujące im 

jako osobom niepełnosprawnym po ustaleniu przez pracownika socjalnego uprawnień do 

ww. świadczeń; 

• w jednym przypadku, po interwencji w środowisku, rodzina została objęta wsparciem w 

postaci asystenta rodziny (z uwagi na problemy w sferze opieki i wychowania dzieci).  

 

Mieszkanie o charakterze treningowym  
 

Od 2016r. w wyniku podjętych starań Ośrodek prowadzi również mieszkanie, które przygotowane i 

dostosowane zostało do przyjęcia na pobyt czasowy pełnoletnich wychowanków opuszczających 

pieczę zastępcza lub 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 realizował 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. Ww. usamodzielnił się w 

2017r. 

Również w 2017r. w mieszkaniu treningowym zamieszkała rodzina zagrożona bezdomnością 

(matka z dzieckiem). Ww. również w 2017r. została usamodzielniona.  

Pobyt w mieszkaniu treningowym, poprzez możliwość czasowego zamieszkania w nim, pozwala 

jego mieszkańcowi nabyć umiejętność samodzielnego gospodarowania środkami finansowymi, 

dbania o ład i porządek, odpowiedzialności za dbanie o wyposażenie mieszkania, systematyczne 

regulowanie opłat mieszkaniowych. Te czynności i umiejętności kształtowane są przy wsparciu 
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pracownika socjalnego skierowanego do współpracy z ww. Celem nadrzędnym jest wprowadzenie, 

przygotowanie osoby do samodzielnego życia w społeczeństwie, do pobudzenia jej aktywności 

społecznej, zawodowej. 

Projekt „Nowoczesna i skuteczna pomoc społeczna w Radomsku” 
 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy 

socjalnej na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.  

Poprawa obsługi klienta zostaje osiągnięta poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych 

polegających na oddzieleniu procedur administracyjnych umożliwiających przyznawanie 

świadczeń pieniężnych od pracy socjalnej w okresie od 01.03.2017r. do 31.08.2018r.  

Działaniem pracowników socjalnych zostały objęte rodziny z dziećmi, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, gdzie występuje zagrożenie 

umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, niezaradne życiowo, niesamodzielne.  

Zgodnie z założeniami projektu poza pracą socjalną (3 pracowników socjalnych) i wsparciem 

finansowym pracownika ds. świadczeń rodziny zostały objęte usługami profilaktycznymi takimi 

jak: usługi asystenta rodziny, usługi w placówce wsparcia dziennego, praca z rodziną, w tym m.in. 

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i inne. 

W ramach projektu pomoc rodzinom i osobom świadczą specjaliści: 

• jednym ze specjalistów jest psycholog, którego głównym zadaniem jest praca na rzecz 

poprawy funkcjonowania rodziny i niwelowanie problemów wewnętrznych w rodzinie (z 

porad psychologa skorzystało dotychczas 27 osób);  

• kolejnym ze specjalistów jest pedagog, którego głównym zadaniem jest praca na rzecz 

poprawy funkcjonowania rodziny i niwelowanie problemów opiekuńczo-wychowawczych (z 

porad pedagoga skorzystało dotychczas 16 osób);  

Poradnictwo jest świadczone zarówno w siedzibie Ośrodka, jak i w miejscu zamieszkania klienta. 

Wybór miejsca świadczenia usługi określa sam klient w porozumieniu ze specjalistą.  

Dotychczas, tj. do 31 grudnia 2017r., pracownicy socjalni współpracowali z 59 rodzinami. 

Pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny prowadzą z 69 osobami.  

Ponadto w ramach pracy socjalnej realizują m.in.: 

• pomoc w organizowaniu pomocy psychologicznej (25), 

• pomoc w organizowaniu pomocy pedagogicznej (17), 

• pomoc w organizowaniu pomocy prawnej (8), 

• działania środowiskowe (5), 

• uczestniczą w spotkaniach obywatelskich (2) i inne. 

Pracownicy socjalni, przez okres trwania projektu, korzystają systematycznie ze wsparcia 

superwizora. Odbywają się spotkania indywidualne i grupowe w ramach superwizji.  
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Współpraca Działu Pracy Socjalnej z organizacjami pozarządowymi 
w 2017r. tj. Stowarzyszeniem na rzecz dzieci „Pomagajmy Razem”  

 
• ww. stowarzyszenie w 2017 roku realizowało projekt „Znajdź swoją orbitę”. Dzięki 

działaniom w ramach projektu dzieci uczęszczające do Pogotowia Lekcyjnego 

w Radomsku nieodpłatnie korzystały z zajęć edukacyjnych i profilaktycznych. 

Cyklicznie odbywały się: 

- zajęcia z języka angielskiego (15 dzieci) 

- zajęcia z matematyki (20 dzieci) 

Dzieci (16) i rodziców wspierał również pedagog. 

Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach teatralno-artystycznych (18) oraz filmowych (18) 

prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.  

• w czerwcu 2017r. stowarzyszenie ufundowało: 

- dla 44 dzieci, wytypowanych przez tut. Ośrodek, bilety na seans filmowy „Gru, Dru i 

Minionki” 

- dla 44 dzieci, wytypowanych przez tut. Ośrodek, bilety na seans filmowy „Smerfy”.  

- również w czerwcu 2017r. 34 dzieci, wytypowanych przez Ośrodek, uczestniczyło w 

wycieczce do POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. 

- również czerwcu 2017r. 44 dzieci, wytypowanych przez tut. Ośrodek, zaproszono do 

pizzerii – z okazji Dania Dziecka.  

• w okresie lipiec-sierpień 2017r. dzięki współpracy z ww. stowarzyszeniem Ośrodek 

otrzymał dary rzeczowe w postaci artykułów chemicznych, higienicznych, które przekazane 

zostały: 

- rodzinom z dziećmi,  

- seniorom, 

- uczestnikom projektu „Nowoczesna i skuteczna pomoc społeczna”, 

- Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Radomsku, 

- Placówkom Wsparcia Dziennego prowadzonym przez tut. Ośrodek.  

• we wrześniu 2017r. 34 dzieci, wytypowanych przez tut. Ośrodek, uczestniczyło w 

wycieczce na spektakl teatralny w Teatrze Wielkim w Łodzi. Ufundowano również gorący 

posiłek, zapewniono suchy prowiant. Wszelkie koszty związane z ww. wyjazdem poniosło 

stowarzyszenie.  

• w miesiącu grudniu 2017r. ww. stowarzyszenie przekazało 46 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 grudniu 2017r. 
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• w miesiącu grudniu 2017r. ww. stowarzyszenie włączyło się w przygotowanie II Gali 

Wolontariatu w Radomsku. W ramach projektu realizowanego przez stowarzyszenie, przy 

współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku, przygotowano 

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Mój dom, moje miejsce”. Stowarzyszenie 

ufundowało 3 nagrody główne i upominki w ramach 6 wyróżnień.  
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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 rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty: 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.  

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. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej: 

1) matce albo ojcu, 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – 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 
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ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki 

powstała: 

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku 

życia. 

Świadczenie pielęgnacyjne w 2017r. wynosiło 1 406,00 zł miesięcznie. 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. 

Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. 

Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 

mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 

z 2017r. poz. 847), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana 

waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 

1stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu 

w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 

listopada każdego roku. 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 

z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji. 

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. 

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 

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 orzeczenie 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
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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. 

Od 01 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z  dnia 24 l ipca 2015 roku 

o świadczeniach rodzicielskich.  

Świadczenie Rodzicie lskie zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 24 l ipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 

21.08.2015 r .  poz.1217) przysługuje osobom, które urodzi ły  dziecko,  a  które nie 

otrzymują zasi łku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. 

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, 

jeś l i  nie będą pobierały zasi łku macierzyńskiego. 

Wysokość świadczenia rodzicie lskiego wynosi – 1000,00 zł  miesięcznie  

Od 01-01-2017r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „ Za życiem” z dnia 

4 listopada 2016r. (Dz.U z 2016 poz. 1860) 

 

Świadczenie „ Za życiem” 

Celem świadczenia jest jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 

narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie 

później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  

Świadczenie „za życiem” przysługuje bez względu na dochód.  

Wysokość świadczenia „za życiem” wynosi 4 000,00 zł miesięcznie 

 

Świadczenie wychowawcze 500 + realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
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Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 

września roku następnego.  

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 2016. 

 

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 

Wysokość świadczenia wychowawczego 

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-go  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 

 

Opis działalności  działu 
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; 

- 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. 
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 Pracownicy Zespołu Świadczeń Wychowawczych (500+) zajmują się prowadzeniem spraw 

związanych z przyznawaniem świadczeń wychowawczych (500+). Obsługa interesantów 

sprowadza się do: 

-  przyjmowania  wniosków i kompletowania dokumentów o wypłatę świadczeń wychowawczych;  

- ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń poprzez analizę złożonych dokumentów  i 

wyliczanie dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń wychowawczych;  

- założenia teczki świadczeniobiorcy, jej opisanie oraz wpięcie wszystkich przyjętych dokumentów; 

- wprowadzania danych do bazy danych programu obsługującego świadczenia wychowawcze; 

- opracowania i wydruku decyzji przyznających, odmownych, zmieniających, uchylających oraz 

stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze; 

- sporządzania list wypłat świadczeń wychowawczych; 

- przyjmowania i załatwiania odwołań od wydanych decyzji;  

- prowadzenia spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie 

świadczeń wychowawczych; 

- sporządzania sprawozdań z realizacji świadczeń wychowawczych. 

 

Udzielone świadczenia rodzinne w roku 2017 r. 
W roku 2017 przyjęto: 

1923 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami; 

562 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; 

40 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;  

58 wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego; 

2 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna; 

336 wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

126 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego 

3 498 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ 

9 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi za życiem 

 

Łącznie w 2017 r. wypłacono: 

31 783 zasiłków rodzinnych na kwotę 3 654 008,37 zł; 

11 441 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1 773 341,07 zł; 

14 892 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę  2 278 476,00 zł; 

1 832 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2 560 059,00 zł; 

540 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 280 107,00 zł; 

374 zasiłków dla opiekuna na kwotę 193 977,00 zł; 

336 świadczeń – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 336 000,00 zł; 

862 świadczeń rodzicielskich na kwotę 1 133 653,00 zł; 

50 880 świadczeń wychowawczych na kwotę 25 362 958,00 zł; 
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9 świadczeń – jednorazowe świadczenie za życiem na kwotę 36 000,00 zł; 

Odprowadzono 2 311 składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 713 535,92 zł; oraz 

1413 składek na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 133 954,20 zł.  

Ponadto wydano 160 decyzje dotyczące zwrotu  nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 

i świadczeń wychowawczych  oraz 7 decyzji dotyczących rozłożenia na raty świadczeń nienależnie 

pobranych. 

Na potrzeby przyznanych świadczeń: zasiłków dla opiekunów oraz specjalnego zasiłku 

opiekuńczego pracownicy socjalni  przeprowadzili 68 wywiadów środowiskowych (część I) oraz 91 

aktualizacji wywiadów środowiskowych (część IV) 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
Ośrodek realizuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku  o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 489) świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. Pracownicy zespołu świadczeń alimentacyjnych zajmują się prowadzeniem 

spraw związanych z przyznawaniem świadczeń alimentacyjnych. Obsługa interesantów sprowadza 

się do: 

• przyjmowania wniosków i kompletowania dokumentów o wypłatę świadczeń 

alimentacyjnych;  

• ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń poprzez analizę złożonych dokumentów 

i wyliczanie dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń;  

• założenia teczki świadczeniobiorcy, jej opisanie oraz wpięcie wszystkich przyjętych 

dokumentów; 

• wprowadzania danych do bazy danych programu obsługującego świadczenia 

alimentacyjne; 

• opracowania i wydruku decyzji przyznających, odmownych, zmieniających, uchylających 

oraz stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia; 

• sporządzania list wypłat świadczeń alimentacyjnych; 

• przyjmowania i załatwiania odwołań od wydanych decyzji;  

• sporządzania sprawozdań z realizacji świadczeń 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 2017 roku: 

- przyjęto 542 wnioski o ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

- wypłacono łącznie 6 350 świadczeń na kwotę 2 745 398,00 zł. 
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Ponadto wydano 36 decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz 4 decyzje dotyczące rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych. 

Wystąpiono z : 

• 9 wnioskami do Starosty Powiatowego w Radomsku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego; 

• 32 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; 

• wydano 36 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. 

Przekazano 29 dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczej o ich zobowiązaniach 

wobec Skarbu Państwa oraz wierzycieli. 
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ZESPÓŁ WSPIERANIA RODZINY 
Asystent 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;  

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;  

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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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. 

Od 1 stycznia 2017 roku do zadań asystenta rodziny dodatkowo należy realizacja zadań 

określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

Zgodnie z ww. ustawą asystent rodziny ma świadczyć koordynację w zakresie:  

 przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,  

 wsparcia psychologicznego,  

 pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich  

i uprawnień pracowniczych,  

 dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej,  

 świadczeń opieki zdrowotnej, a także  

 wsparcia finansowego, w tym jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł. 

W roku sprawozdawczym 2017 asystenci rodziny nie objęli swoim wsparciem żadnej kobiety 

w ciąży bądź ich rodzin w związku z ww. ustawą. 

W 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku zatrudnionych było 5 

asystentów rodziny, którzy współpracowali z 69 rodzinami. Praca z rodziną prowadzona była 

w oparciu o sporządzony plan pracy. Działania podejmowane przez asystentów były dostosowane 

do występujących trudności, aktualnej sytuacji rodziny, a także do możliwości Klientów.  

W 2017 roku asystenci rodziny podejmowali następujące działania: 

1. opracowywali, realizowali plany pracy z rodziną we współpracy  z członkami rodziny oraz 

w konsultacji z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka (dokonywali również modyfikacji 

planów); 

2. 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- 

15 rodzin; 

3. sporządzali opinie na temat rodzin biologicznych dla powiatowych centrów pomocy 

rodzinie – 14 rodzin; 
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4. sporządzali opinie na temat rodzin dla właściwych Sądów – 3 rodziny, 

5. udzielali pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego –56 rodzin,  

6. prowadzili treningi kulinarne –25 rodzin; 

7. prowadzili treningi dbania o higienę osobistą i czystość otoczenia-34 rodzin; 

8. prowadzili treningi zarządzania budżetem domowym- 42 rodziny; 

9. udzielali pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych- 24 rodziny; 

10. udzielali pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych- 39 rodzin; 

11. konfrontowali i mediowali- 23 rodziny; 

12. udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

z dziećmi- 55 rodzin; 

13. wspierali aktywność społeczną rodzin- 44 rodziny; 

14.  udzielali pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i podtrzymywaniu pracy zarobkowej- 37 

rodzin; 

15.  motywowali do udziału w zajęcia grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych- 53 rodziny; 

16.  podejmowali prace na rzecz poprawy relacji wewnątrzrodzinnych poprzez poradnictwo w 

zakresie stosowania odpowiednich metod wychowawczych- 66 rodzin; 

17.  udzielali wsparcia szczególnie poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych- 27 rodzin; 

18.  podejmowali działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin-27 rodzin; 

19.  prowadzili indywidulane konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci- 55 rodzin; 

20.  prowadzili dokumentację dotyczącą pracy z rodziną- 69 rodzin. 

 

Ponadto asystenci rodziny dokonywali okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół 

roku, monitorowali funkcjonowanie rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, współpracowali 

z zespołem interdyscyplinarnym oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań 

uznano za niezbędną.  

W ramach prowadzonych treningów dbania o higienę i czystość otoczenia 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. Asystenci rodzin motywowali Klientów do utrzymywania kontaktu 

z placówkami zdrowia, towarzyszyli rodzinom w czasie odbywania wizyt lekarskich, szczepień, 

bilansów w przychodniach zdrowia oraz w przychodniach i poradniach specjalistycznych. Kilka 

rodzin skorzystało z dodatkowych wizyt pielęgniarki i położnej środowiskowej w ramach wizyt 

patronażowych z uwagi brak doświadczenia w opiece nad noworodkiem a tym samym możliwe 

wystąpienie zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka.  
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Asystenci rodziny towarzyszyli rodzicom i ich dzieciom podczas badań w Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Radomsku celem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego. Ponadto asystenci rodzin oferowali swoją pomoc przy wypełnianiu, składaniu 

oraz ubieganiu się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. 

Dzięki prowadzonej pracy rodzice kontrolują stan zdrowia dzieci, biorą udział w badaniach 

profilaktycznych i kontrolnych. Rodziny starają się utrzymywać czystość w mieszkaniu. Poprzez 

systematyczne prowadzenie pracy w tym zakresie w 12 rodzinach nastąpiła poprawa higieny 

osobistej.  

Asystenci rodziny prowadzili również treningi zarządzania budżetem domowym. Treningi 

budżetowe mają na celu ukazanie zalet i korzyści wynikających z wprowadzenia w życie zasad 

racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Treningi stały się przydatne w szczególności 

rodzinom z dziećmi, które posiadają obecnie większe dochody dzięki otrzymywanemu świadczeniu 

wychowawczemu tzw. 500 +. Celem treningu jest doskonalenie umiejętności tworzenia własnych 

finansów, zarządzania własnymi środkami finansowymi oraz kontrolowania wydatków. Trening 

służą do rozwijania umiejętności planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie: kształtowania 

i utrwalania orientacji w wartości pieniądza, planowania wydatków na cały miesiąc, oszczędnego 

gospodarowania oraz właściwego wydawania pieniędzy.  

Wspólna praca Klientów i asystenta rodziny dotyczyła np. ustalenia planu regulowania 

zobowiązań finansowych z wierzycielami, komornikami dostosowanego 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 nierealizowanie przez 

rodziców podstawowych potrzeb ich dzieci m.in. związanych z zakupem żywności, art. 

higienicznych, chemicznych, ubrania.  

W związku z powyższym 15 rodzin prowadziło zeszyty z bieżącymi wydatkami, robiły 

zakupy z udziałem asystenta rodziny. Dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu środkami 

finansowymi kilka rodzin przeprowadziło drobne remonty w mieszkaniach. Dla 40 rodzin asystenci 

rodzin pozyskali nieodpłatnie sprzęty gospodarstwa domowego, meble, ubrania, które były 

przekazywane bezpośrednio przez darczyńców.  

Praca asystentów rodziny 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. Oferowano pomoc w ubieganiu 

się o dokonanie napraw w mieszkaniach, wymiany okien, zakup artykułów budowlanych. Ponadto 

świadczyli pomoc w uzyskaniu przez rodzinę adekwatnego do sytuacji wsparcia materialnego 

(finansowego, rzeczowego) oraz usługowego. 
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Asystenci rodziny informowali o dostępnych możliwościach wsparcia oferowanego dla rodzin 

z dziećmi na terenie Miasta Radomsko (i nie tylko) przez np.: stowarzyszenia, fundacje, poradnie, 

przychodnie, kluby, Program „RODZINA + 3", Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz miejskie 

instytucje tj. Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka 

Publiczna, Muzeum Regionalne, świetlice środowiskowe, ogólnopolskie fundacje, ogólnopolskie 

telefony zaufania itp.  

W rodzinach korzystających ze wsparcia asystentów rodzin często występowały zaburzenia 

w komunikacji w rodzinie spowodowane nie rzadko niepowodzeniami życiowymi poszczególnych 

jej członków, pojawiały się błędy wychowawcze. W związku z tym asystenci rodzin podejmowali 

prace na rzecz poprawy relacji wewnątrzrodzinnych, wskazywali na prawidłowe wzorce 

wychowawcze wobec dzieci, prowadzili poradnictwo w zakresie stosowania odpowiednich metod 

wychowawczych. Asystenci rodziny inicjowali, aranżowali spotkania, w którym możliwe stało się 

wyjaśnienie sprzeczności zaistniałych pomiędzy Klientem a np. jego krewnymi, sąsiadami oraz 

pośredniczyli w sporze, prowadzili rozmowy mające doprowadzić do zażegnania albo złagodzenia 

konfliktu pomiędzy ww. stronami. 

Asystenci rodzin przeprowadzali treningi komunikacji wewnątrzrodzinnej, treningi wzorców 

rodzicielskich, treningi autorytetów, treningi stosowania właściwych metod wychowawczych np. 

system nagród i kar, trening rozpoznawania potrzeb dzieci np. spędzanie czasu wolnego 

z dzieckiem, działania w ramach rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.  

Motywowano członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych –motywowali do 

utrzymywania kontaktu z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, 

aplikowania o zakwalifikowanie do programów, projektów oferowanych przez ww. urząd, udział w 

pracach społecznie – użytecznych, asystenci oferowali pomoc w zakresie pisania podań o pracę, 

CV, wspólnie z klientami poszukiwali ofert pracy wskazując tym samym na możliwe źródła służące 

poszukiwaniu zatrudnienia. Klienci korzystali również z porad, szkoleń, spotkań informacyjnych 

udzielanych w ramach Klubu Aktywizacji Zawodowej oraz realizowanego przez tut. Ośrodek 

projektu „KIS- W kierunku zmiany” . 

Asystenci rodzin motywowali do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na 

celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. 

Pracowali również indywidualnie z poszczególnymi rodzinami. Udzielano wsparcia dzieciom, 

szczególnie poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych np. poprzez udział dzieci w zajęciach 

oferowanych przez instytucje, organizacje lokalne wskazywali jednocześnie rodzicom na 

możliwość korzystania z zasobów lokalnych. 

Niepokojącym zjawiskiem, które często występuje w tych rodzinach to trudności szkolne 

dzieci. Asystenci rodzin motywują rodziców do regularnych kontaktów ze szkołami dzieci, wskazują 

na potrzebę uczestniczenia w życiu szkolnym dzieci oraz świadczenia im pomocy w wypełnianiu 

obowiązków szkolnych. W stosunku do dzieci dążono do tego, aby nadal uczestniczyły w zajęciach 

pozalekcyjnych, wyrównawczych, które umożliwiłyby nadrobienie zaległości edukacyjnych 
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przedstawiano rodzicom ofertę zajęć edukacyjnych dla ich dzieci np. zajęcia wyrównawcze w 

poszczególnych szkołach, zajęcia oferowane przez placówki wsparcia dziennego w tym przez 

Pogotowie Lekcyjne, wsparcie ze strony wolontariuszy. Asystenci rodzin 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”, korzystały z pomocy wolontariuszy, którzy świadczyli 

pomoc dzieciom również w miejscu zamieszkania rodziny, uczestniczyli w warsztatach teatralnych 

i filmowych, uczestniczyły w zajęciach wyrównawczych przy placówkach szkolnych. Rodziny objęte 

wsparciem korzystały z pomocy psychologa, prawnika zatrudnionych w tut. Ośrodku.  

Asystenci rodzin wykonując obowiązki służbowe pozostawali w stałym kontakcie z 

pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, funkcjonariuszami policji, psychologami, 

lekarzami i innymi specjalistami współpracującymi z rodzinami. Pracownicy Zespołu Wspierania 

Rodziny 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). Współpracowali z zespołem interdyscyplinarnym, gdzie była prowadzona 

procedura Niebieska Karta- 12 rodzin. Asystenci rodzin  w 2017 roku zorganizowali dla 13 rodzin 

Zespoły do spraw Pomocy Rodzinie, gdzie sytuacja w rodzinie uległa znacznemu pogorszeniu. 

W rodzinach współpracujących z asystentem rodziny w 2017 roku przebywało 146 dzieci. 

Dominującą grupę dzieci wymagającą szczególnej opieki stanowiły dzieci  w przedziale wiekowym 

7-9 lat (39 dzieci) co stanowiło 26,7% wszystkich dzieci przebywających w rodzinach 

współpracujących w roku sprawozdawczym z asystentem rodziny. Szczegółową statystykę liczby 

dzieci przebywających w rodzinach współpracujących z asystentem rodziny w 2017 według 

kryterium wieku przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1. Wiek dzieci w rodzinach współpracujących z asystentem rodziny  

w 2017 roku 

Lp. 
 

Wiek dzieci w rodzinach współpracujących z asystentem rodziny 
wiek 

 
0-3 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 i 
więcej 

1 Liczba 
dzieci 

29 5 11 6 13 10 16 8 8 6 5 8 5 4 12 

2 suma 34 17 39 27 17 12 

Źródło: opracowanie MOPS Radomsko 

W rodzinach, które zostały objęte pomocą asystenta po raz pierwszy początkowe 

spotkania poświęcone zostają nawiązaniu kontaktu i diagnozie problemów życiowych rodziny. 

Kolejnym etapem jest wspólne tworzenie indywidualnego planu pracy z rodziną (w porozumieniu 

z pracownikiem socjalnym wnioskującym o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny). Pomoc ta 

dotyczy przede wszystkim obszarów problemowych z zakresu: problemów socjalnych oraz 

problemów psychologicznych, ale przede wszystkim problemów w prawidłowym wypełnianiu 
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funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Po rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych 

asystenci w kontaktach indywidualnych motywują i przygotowują klientów do większej aktywności 

społecznej, do uzupełniania swoich kwalifikacji oraz podejmowania pracy zarobkowej.  

Z rodzinami, z którymi asystenci współpracują już długoterminowo była prowadzona praca 

w formie pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów. Ponadto asystenci rodzin stale 

monitorowali sytuację rodzin w kwestii prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych.  

Asystenci rodzin współpracowali z rodzinami z wieloma problemami, czyli takimi, w których 

występuje złożoność trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Praca z tak skomplikowanymi 

losami ludzkimi wymagała równoległego i wieloaspektowego działania różnych służb społecznych 

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

również znacznej intensywności angażując tym samym wiele wysiłku, energii samych asystentów 

rodziny. Dodatkowo praca z rodzinami była trudna z uwagi na znaczną kumulację problemów 

występujących w nich.  

W rodzinach tych oprócz bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych najczęściej 

występowały problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego, bezrobocie, ubóstwo, 

nadużywanie alkoholu, przemoc, długotrwała choroba i niepełnosprawność. Wsparciem 

asystentów rodzin zostały objęte zarówno rodziny niepełne jak i wielodzietne, które nie posiadają 

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. Problemy występujące w rodzinie Liczba rodzin 
1 Alkoholizm 31 
2 Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 
69 

3 Przemoc w rodzinie 13 
4 Niepełnosprawność 26 
5 Wielodzietność 23 
6 Samotnie rodzicielstwo 28 
7 Długotrwałe bezrobocie 51 
8 Narkomania 0 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 

 Praca z rodziną prowadzona powinna być również w przypadku czasowego umieszczenia 

dziecka poza rodziną. W środowisku, w którym 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. 
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Wspieranie rodziny jest procesem długotrwałym, dającym bardzo trudno osiągalne i 

wymierne efekty działania, powodującym doprowadzenie rodziny do istotnych zmian 

postępowania członków rodziny i ich sytuacji życiowej, niwelowania destruktywnych zachowań 

członków rodziny, samodzielności w realizowaniu spraw rodzinnych, podniesieniu jakości życia 

członków rodziny.  

W 2017 roku asystenci rodzin pracowali z 17 rodzinami, w których doszło do czasowego 

zabezpieczenia dzieci.  Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wyniósł 35 miesięcy. 

 

Tabela 3. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną 

Lp. Czas pracy asystenta z rodziną Liczba rodzin objętych 

wsparciem 

1 Do 3 miesięcy 6 

2 Powyżej 3 do 12 miesięcy 13 

3 Powyżej roku 50 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 

W 2017 roku pięciu asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Radomsku współpracowało z 69 rodzinami z czego 17 rodzin podjęło współpracę 

w roku sprawozdawczym.  

W roku 2017 r. asystenci rodziny zakończyli pracę z 23 rodzinami z uwagi na: 

1. osiągnięcie celów- 13 rodzin, 

2. zaprzestanie współpracy przez rodzinę- 5 rodzin, 

3. brak efektów pracy- 2 rodziny, 

4. zmianę metody pracy- 3 rodziny. 

 

 Sytuacja rodzin usamodzielnionych monitorowana jest systematycznie przez asystentów 

rodziny w celu określenia trwałości osiągniętych rezultatów pracy. W 2017 roku asystenci rodzin 

monitorowali funkcjonowanie 13 rodzin, z którymi zakończono pracę w roku sprawozdawczym 

z uwagi na osiągnięcie celu. 

 

Doskonalenie i profesjonalizacja zawodu asystenta rodziny 

 Od lutego do grudnia 2017r. w tut. Ośrodku kontynuowane było poradnictwo 

specjalistyczne dla asystentów rodzin w postaci superwizji. 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).  

Celem superwizji jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, zwiększenie 

skuteczności pracy z rodziną, a co za tym idzie polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie 
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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 2017 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. 

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 2017 roku asystenci rodziny uczestniczyli w szkoleniach 

dokształcających. Tematyka szkoleń dotyczyła problemów, z którymi asystenci rodzin stykają się  

w swojej pracy z Klientami. 

 

Tabela 6. Szkolenia dla asystentów rodziny 

Lp. Nazwa szkolenia Termin szkolenia Organizator szkolenia Liczba 

asystentów 

biorących 

udział      

1 „Asystent rodziny- 

od diagnozy do działania”. 

21.02.2017 Profilaktyka KIER 2 

2 Szkolenie dot. „Ustawy  

za życiem”. 

13.03.2017 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

1 

3 V Konferencja Kształcenie 

specjalne 

„Arteterapia w nauce  

i praktyce”. 

23.03.2017 Specjalny Ośrodek 

Szkolno- Wychowawczy 

w Radomsku 

3 

4 Konferencja „Ustawa za 

życiem- zadania i rola 

asystenta rodziny”. 

11.04.2017 Stowarzyszenie na rzecz 

pomocy dziecku i 

rodzinie „Dla Rodziny” 

5 

5 „Mediacja w pracy asystenta 06.06.2017 Profilaktyka KIER 1 
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rodziny- zasady skutecznej 

mediacji”. 

6 Konferencja pt.  

„Człowiek szczęśliwy to 

człowiek trzeźwy”. 

07.06.2017 Miasto Radomsko  

i Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

5 

7 VI Ogólnopolski Zlot 

Asystentów Rodziny. 

Współpraca asystenta 

rodziny z pracownikiem 

socjalnym.  

14-15.09.2017 Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie 

Asystentów Rodziny 

1 

8 Edukacja przez relację 

Empatia, a „niebieski 

wieloryb”. 

20.09.2017 Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu 

Miasta Częstochowy, 

MKRPA 

2 

9 Szkolenie „Przełammy Tabu- 

Seksualność 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie Rzecz Ludzka 

– warsztaty praktyczne”. 

11-12.09.2017 Stowarzyszenie 

Rodziców i Opiekunów 

Osób 

Niepełnosprawnych 

Koniczynka 

2 

10 Konferencja pt. „Wspieranie 

rodziny  

w województwie łódzkim- 

funkcjonowanie placówek 

wsparcia dziennego  

i asystentów rodziny”. 

 

06.10.2017 Regionalne Centrum 

Polityki Społecznej w 

Łodzi 

1 

11 Wyjazd szkoleniowy  

w ramach realizowanego 

projektu „Mamy moc aby 

pokonać przemoc”. 

12-13.10.2017 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radomsku 

3 

12 Konferencja „ Mediacja 

szansą na porozumienie”. 

19.10.2017 Stowarzyszenie na rzecz 

pomocy dziecku i 

rodzinie „Dla Rodziny” 

1 

13 III Forum „Dla Rodziny”      

w Częstochowie 

15.11.2016 Stowarzyszenie na rzecz 

pomocy dziecku i 

1 
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rodzinie „Dla Rodziny” 

14 Szkolenie „Praca  

z oddechem- wypalenie 

zawodowe”. 

24.11.2017 Progres Instytut Rozwoju 

i Edukacji 

5 

15 I Powiatowa Konferencja 

poświęconej problematyce 

dziecka krzywdzonego 

ZAUWAŻ MNIE! POMÓŻ MI! 

11.12.2017 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Radomsku 

5 

16 Szkolenie dot. pornografii 

wśród dzieci i młodzieży. 

15-17.12.2017 Fundacja „Żyjmy 

Zdrowo” 

5 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 

Projekty realizowane przez Zespół Wspierania Rodziny 

Idąc naprzeciw potrzebom podopiecznych w 2017 roku realizowano projekt socjalny pt. 

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Projekt socjalny był realizowany w 2017 roku w trzech 

edycjach. Uczestnikami edycji byli Klienci wytypowani przez asystentów rodzin. Zajęcia w ramach 

trzech edycji były prowadzone przez asystentów rodziny, który w grudniu 2015r. ukończyli 

specjalistyczne szkolenie i uzyskali niezbędne kwalifikacje do ich prowadzenia. 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 zmniejszenie poczucia bezradności u w/wym. osób, 

poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych, zmianę 

postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo, zmniejszenie stosowania 
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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. 

W ramach trzech edycji zrealizowanych w 2017 roku certyfikat otrzymało 14 osób, które 

ukończyły pełny cykl zajęć dający im możliwość uzyskania zaświadczenia. 

Asystenci rodzin zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku 

w 2017 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 edukacyjnych. Na spotkaniach Klienci dzielili 

się własnymi doświadczeniami z życia rodzinnego, 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 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 

wychowywania dzieci oraz na ich wspólne relacje, a zdobyta na zajęciach wiedza, pomoże im 

w rozwiązywaniu bieżących problemów życia codziennego. 

Ponadto Zespół Wspierania Rodziny realizował projekt socjalny pt. „Lokalna Kampania 

Informacyjna- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w oparciu o ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku”. 

Lokalna Kampania Informacyjna skierowana była do przedstawicieli służb społecznych tj. 

kuratorów sądowych, przedstawicieli służby zdrowia, pedagogów, pracowników socjalnych, 

asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. 

Celem Kampanii Informacyjnej było zapoznanie przedstawicieli służb społecznych z jakich 

uprawnień, form wsparcia w ramach ustawy może skorzystać kobieta w ciąży powikłanej lub 

kobieta rodząca dziecko u którego zdiagnozowano w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie 

porodu ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieczelną chorobę zagrażającą jego życiu. 

Zgodnie z ustawą dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci posiadające 

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych mogą również 

skorzystać z uprawnień przewidzianych ww. ustawie. W ramach realizowanej Kampanii 

Informacyjnej przeprowadzono dwa spotkania informacyjne dla pracowników ww. służb. 

W 2017 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku odbywały 

się spotkania w ramach realizowanego projektu socjalnego „Treningi budżetowe- czyli jak 

zarządzać tym co mamy”. Warsztaty te miały na celu ukazanie zalet i korzyści wynikających 
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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 2017 roku realizowano również projekt socjalny „Czas na aktywność- razem raźniej” 

podniesienie kompetencji rodzicielskich wśród rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny”. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji rodzicielskich i społecznych wśród rodzin objętych 

wsparciem asystentów rodziny. W ramach projektu zorganizowano piknik, gdzie rodzice wraz 

z dziećmi mieli możliwość uczestniczyć w przygotowanych przez asystentów rodziny grach 

i zabawach integracyjnych. Dzięki obecności animatora dzieci miały zapewnione dodatkowe 

atrakcje tj. malowanie buzi, robienie wielkich baniek, modelowanie balonów. Na zakończenie 

pikniku na uczestników czekał pyszny poczęstunek, który został przygotowany przez rodziców w 

ramach przeprowadzonych warsztatów kulinarnych. Realizując projekt socjalny dążyliśmy do 

wzmocnienia funkcji rodzicielskich, integracji rodziców z dziećmi, a przede wszystkim do 

podniesienia kompetencji rodzicielskich i społecznych wśród rodzin objętych wsparciem 

asystentów rodzin.   

W 2017 roku Miasto Radomsko uczestniczyło w realizacji Programu „Asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. 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 

środki z dotacji celowej w kwocie 35.210,96 zł oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 

71.401,12 zł pozwoliło to częściowo pokryć koszty zatrudnienia asystentów rodziny. Wydatki 

w wysokości 95.102,00 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, 
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3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2017 roku w pieczy zastępczej przebywało 101 dzieci z 63 rodzin. Największą grupę dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej stanowiły dzieci w przedziale wiekowym 10-13 lat (26 dzieci) 

co stanowi 26% wszystkich dzieci przebywających w pieczy zastępczej.  

Szczegółową statystykę liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2017 roku według 

kryterium wieku przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 7. Wiek dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2017 roku 

Lp. Wiek dzieci przebywających w pieczy zastępczej 2016 

 wiek 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 i 

więcej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Liczba 

dzieci 

12 5 6 3 4 5 1 10 3 9 4 5 11 6 17 

2 suma 17 9 10 26 22 17 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

  

Tabela 8. Formy rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2017 roku 

Lp. Formy pieczy zastępczej Liczba dzieci  

1 Rodzina zastępcza  spokrewniona 

 

39 

2 Rodziny zastępcza niezawodowa  

 

12 

3 Rodzina zastępcza zawodowa  

 

27 

4 placówki opiekuńczo- wychowawcze 

 

23 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 

 W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku uiścił kwotę 648.614,23 

zł partycypując w kosztach umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej pochodzących z terenu 

Miasta Radomsko.  
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DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 
 

W roku 2016 do Tutejszego Ośrodka wpłynęło 1063 wnioski o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego. Decyzję przyznającą uzyskały 1006 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 2017 roku liczbę składających wnioski i liczbę osób, które uzyskały decyzje 

pozytywną obrazuje tabela nr 1. 

 

Tabela 1. 

Rok 2016 (miesiące) Ilość złożonych wniosków 
Liczba osób, które 
otrzymały decyzje 

pozytywną 

Styczeń 102 97 

Luty 76 75 

Marzec 104 101 

Kwiecień 97 89 

Maj 85 84 

Czerwiec 87 81 

Lipiec 84 80 

Sierpień 88 80 

Wrzesień 107 99 

Październik 74 71 

Listopad 84 77 

Grudzień 75 72 

 1063 1006 

 

Decyzji odmownych na przestrzeni roku 2017 było 55. Wysokości wypłacanych 

dodatków w poszczególnych miesiącach roku 2017obrazuje tabela nr 2. 
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Tabela 2. 

Rok 2017 (miesiące) 
Wypłacona kwota 

dodatków mieszkaniowych 
Kwota narastająco od 

początku roku 

styczeń 82694,79 82694,79 

luty 83745,3 166440,09 

marzec 85335,59 251775,68 

kwiecień 83938,5 335714,18 

maj 82404,54 418118,72 

czerwiec 78102,23 496220,95 

lipiec 77494,25 573715,20 

sierpień 74730,49 648445,69 

wrzesień 74966,94 723412,63 

październik 74696,25 798108,88 

listopad 72690,64 870799,52 

grudzień 73137,88 943937,40 

 

W roku 2017 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 15 dodatków mieszkaniowych. Po  uregulowaniu zaległych 
należności wznowiono wypłatę dodatku mieszkaniowego 6 osobom. Ponadto w roku 
2017 wygaszono 24 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy  z powodu zgonów 
wnioskodawców, zmiany miejsca zamieszkania lub na wniosek strony. 

 

Dodatek energetyczny  

 
W okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku dodatek energetyczny wynosił 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 

Od dnia 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. dodatek energetyczny wynosi dla 
gospodarstwa domowego: 

1. prowadzonego przez osobę samotną   11,22 zł/miesiąc 

2. składającego się z 2-4 osób  wynosi   15,58 zł/miesiąc 

3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi  18,70 zł/miesiąc 
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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 2017 (miesiące) Ilość złożonych 
wniosków 

Kwota wypłaconych 
dodatków 
energetycznych 

styczeń  
        24 

 
1745,45 

luty  
26 

 
2065,96 

marzec  
30 

 
2143,69 

kwiecień  
27 

 
2207,7 

maj  
126 

 
386,33 

czerwiec  
39 

 
3173,00 

lipiec  
27 

 
2229,38 

sierpień  
18 

 
2142,14 

wrzesień  
27 

 
1904,66 

październik  
32 

 
2008,12 

listopad  
20 

 
2234,4 

grudzień  
29 

 
2175,78 

 425 244 16,61 

 

W roku 2016 wypłacono dodatek energetyczny w wysokości 24 416,61 zł na podstawie 

425 złożonych wniosków. W dwóch przypadkach uchylono wydane decyzje przyznające 

dodatek energetyczny z powodu rezygnacji z dodatku mieszkaniowego, podyktowanej 

zmianą miejsca zamieszkania. 
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STYPENDIA SZKOLNE 
W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 roku czyli  w drugiej połowie roku szkolnego 

2016/2017   przyznano stypendia szkolne 404 uczniom. Stypendium w okresie styczeń- czerwiec 

2017 wynosiło 150 zł miesięcznie. W w/w okresie wypłacono stypendium szkolne    na łączną 

kwotę 338 782,29 zł. W omawianym okresie (łącznie z miesiącami wakacyjnymi) wypłacono 2 

osobom zasiłek szkolny na kwotę 1 240,00 zł. 

 

W okresie od września do grudnia 2017 roku złożono 382 wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego natomiast zostało ono wypłacone 378 uczniom.  Wysokość stypendium wynosiła w tym 

okresie 190,00 zł/miesiąc.  Od września do grudnia 2017 roku wypłacono w sumie 272 654 zł 

(stypendia i zasiłki szkolne). Ośmioro uczniów otrzymało zasiłek szkolny na kwotę 4 960.00 zł. 

W całym roku 2017 wypłacono stypendium szkolne 782 uczniom  na łączną kwotę 

606 476,29 zł 

W roku 2017 zasiłek szkolny przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji z powodu zdarzenia losowego otrzymało  (10 dzieci)  na łączną kwotę. 

6 200 zł 

W roku 2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku wypłacił 612 676,29  zł w postaci 

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. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku NR XXVI/203/12 z dnia 04.06.2012 roku oraz 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomsko Nr 48/17 z dnia 10.03.2017 roku, koszt 

1 roboczogodziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, obowiązujący od 

01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wyniósł 17,60 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 40/2016 z dnia 30.12.2016 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 

r. wyniosła 26,70 zł.  

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 

01.02.2017 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 01.02.2017r. do 31.01.2018r. 

w zakresie: 

• rehabilitacji i zaburzonych funkcji organizmu, nieobjętym przepisami ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowisko 

rehabilitanta - stawka 1 roboczogodziny wyniosła 60,00 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 

% 

2015 64 864 1 532 262,19 15,80 4,00 

2016 64659 1 638 425,16 15,90 0,60 

2017 67517 1 807 853,34 17,60 10,00 

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

osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej): 

Rok Ilość 
roboczogodz. 

Koszt usług 
opiek.specjalistycznych [zł] 

Stawka za 1 

roboczogodz. 
[zł] 

Wzrost 

% 

2015 1 991 54 136,00 24,30 16,00 

2016 1 949 56 145,15 25,60 5,30 

2017 1 977 59 406,14 26,70 4,30 

W roku 2017 liczba środowisk objętych pomocą w formie usług opiekuńczych wyniosła : zwykłe – 

196, 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 2017r. 

Odpłatność Nieodpłatnie 5 10 15 20 25 35 45 60 75 100 

Ilość osób 16 - 5 23 28 63 45  11 - 5 - 

Zestawienie udziału % klienta w odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne w okresie 

od stycznia do grudnia 2017 r.  

Odpłatność  3 7 11 15 22,5 

Ilość osób 1 1 - 1 - 

Osoby zwolnione z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2017. 

(zgodnie § 5 ust.1cyt.wyżej uchwały) 

LICZBA OSÓB Okres Zmiana % 

1 I-XII 45-40 

1 VII-XII 25-20 

1 IX-XII 20-15 
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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, po uprzednim 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej przez Dyrektora 

MOPS Radomsko. 

Do zadań  DDPS należy udzielanie świadczeń w zakresie: 

• tworzenia odpowiednich warunków do kilkugodzinnego przebywania osób 

zakwalifikowanych do tej formy pomocy, 

• organizowania życia kulturalnego i towarzyskiego, 

• organizowania zajęć w ramach terapii grupowej, 

• możliwości korzystania z  urządzeń do podtrzymywania nawyków higienicznych, 

• zapewnienia jednego posiłku dziennie / obiad dwudaniowy/. 

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 

• wg potrzeb pensjonariuszy organizowano zabawy taneczne, muzyczne bądź teatralne, 

zorganizowano szereg odczytów, pogadanek przygotowanych przez zaproszonych gości: 

pracowników policji, pracownika SANEPID. Pensjonariusze uczestniczyli w różnego rodzaju 

grach, zabawach, występach. Nawiązana została współpraca z wolontariuszkami z III LO z 

Radomska, z PSP w Szczepocicach, ŚDS w Radomsku oraz podopiecznymi Placówek 

Wsparcia Dziennego przy MOPS 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 

innymi z pensjonariuszami z ŚDS Radomsko. Pensjonariusze uczestniczyli w organizowanych 

lokalnie imprezach nie tylko dla seniorów: odczyty i spotkania w MDK w Radomsku, piknikach 

organizowanych przez MOPS w Radomsku i placówki Wsparcia Dziennego, Gali Wolontariatu, 

spotkania wigilijnego radomszczan. W zakresie promocji zdrowego stylu życia, 

zorganizowano spotkania z przedstawicielami policji i sanepidu w Radomsku, prowadzone były 

działania integracji wielopokoleniowej z uczniami III LO w Radomsku i PSP w Sczepocicach. 

W okresie od stycznia do grudnia 2017 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 Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 grudnia 2013 r. w 

sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  

Podopieczni zakwalifikowani do tej formy pomocy korzystali nieodpłatnie od poniedziałku do 

soboty z gorącego posiłku w postaci zupy z wkładką. 
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W zależności od indywidualnych potrzeb, osoby mogły zjeść posiłek na miejscu w stołówce DDPS, 

bądź otrzymać na wynos. Ponadto  osoby chore, niepełnosprawne, mające problemy 

z poruszaniem się, miały dowożony codziennie posiłek w godzinach od 9.30 do 12.00 do miejsca 

zamieszkania. 

Od stycznia do grudnia 2017 roku liczba podopiecznych korzystających z zup z wkładką wyniosła 

średnio 71 osób, w tym: 

- na miejscu  50 osób, 

- dowóz do miejsca zamieszkania 22 osoby. 
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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 – funkcjonował do 28.11.2017r. 

 

W ciągu całego roku z zajęć prowadzonych w ww. placówkach skorzystało 297 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. 

Pod opieką jednego wychowawcy znajduje się maksymalnie 15 dzieci. Uczestnikami zajęć są 

dzieci i młodzież z terenu Miasta Radomsko Świetlica obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną 

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 przedstawieniem sprawozdania z wykonanych zajęć. 

 

I. Zajęcia prowadzone w świetlicach są podzielone na poszczególne obszary tematyczne jak: 

a. edukacyjne 
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b. socjoterapeutyczne 

c. plastyczne 

d. artystyczne – filmowe i teatralne 

e. sportowe 

f. kulinarne 

g. integracyjne 

ad. a – zajęcia edukacyjne 

W ramach zajęć edukacyjnych głównym zadaniem wychowawców była praca z dziećmi w zakresie 

pomocy w odrabianiu prac domowych, motywowania do systematyczności i dokładności oraz 

bieżącym przygotowaniu do zajęć lekcyjnych. Praca ta odbywała się z wykorzystaniem dostępnych 

materiałów edukacyjnych począwszy od pracy z książką, słownikiem, encyklopedią, mapą i 

atlasem po pracę z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, programów i filmów 

edukacyjnych, prezentacji Power Point, Internetu i komputera oraz zabaw interaktywnych i gier 

dydaktycznych. Najmłodsi uczestnicy brali udział w zajęciach nauki pisania i głośnego czytania ze 

zrozumieniem treści, zajęciach kaligraficznych-pisania w liniaturze, ćwiczeniach ortograficznych 

oraz zabawach poszerzających zasób słownictwa, zagadkach i rebusach usprawniających logiczne 

myślenie. W Klubie Młodziaka zajęcia edukacyjne prowadzone były z wykorzystaniem tablicy 

multimedialnej (oglądania i omawiania ilustracji, programów i materiałów edukacyjnych jak; bajki, 

wierszyki, opowiadania, zagadki. Natomiast starsza młodzież miała możliwość skorzystania z 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, mających na celu wyrównanie braków i zaległości w 

wiadomościach ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uczniów, którzy przystępowali do 

semestralnych egzaminów poprawkowych. Uczniowie ci brali udział w zajęciach indywidualnych, 

powtarzając wyznaczone partie materiałów wraz z wychowawcami, których zadaniem było także 

mobilizowanie i motywowanie uczniów do stałej i systematycznej pracy. Ponadto wychowawcy 

świetlic świadczyli codzienną pomoc w przygotowaniu do sprawdzianów, testów, egzaminów, 

zachęcali i motywowali do wykonywania dodatkowych, ponadprogramowych prac szkolnych, za 

które uczniowie zyskiwali poprawę ocen szkolnych.Na co dzień wychowankowie mieli możliwość 

wzięcia udziału w zajęciach językowych (czytanie, tłumaczenie tekstów, konwersacja, uczenie 

podstawowych zwrotów ) celem stworzenia możliwości osłuchania się z językiem obcym, 

rozwijania zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci 

m.in. poprzez zabawę inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka oraz stymulowanie ciekawości i 

tolerancji wobec innych ludzi i kultur. Natomiast w świetlicy nr 2 odbywały się regularne zajęcia 

nauki języka angielskiego oraz matematyki organizowanej w ramach projektu pn. „ Znajdź swoją 

orbitę” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem”. Ponadto wychowawcy 

prowadzili systematyczne zajęcia z języka polskiego, historii, chemii, fizyki. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się zajęcia geograficzne, których celem było stworzenie okazji 

sprzyjających do zdobywania wiedzy o krajach Unii Europejskiej oraz o świecie, kulturze 

poznawanych krajów, języku urzędowym, ważnych symbolach, walucie, zwyczajach, tradycjach, 
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słynnych potrawach itp. . Wychowankowie lokalizowali poszczególne kraje na mapie geograficznej 

ze wskazaniem stolic oraz kontynentów, brali udział w quizach, konkursach świetlicowych w ww. 

obszarach tematycznych . W kontekście ww. informacji bardzo duże znaczenie miały również 

zajęcia dot. ważnych informacji dot. naszego kraju, zapoznanie wychowanków z polskimi 

symbolami narodowymi, wpojenie dzieciom postawy szacunku i umiłowania własnej ojczyzny; 

kształtujące u dzieci postawy patriotyczne.  

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez wychowawców poza funkcją kompensacyjną miały również 

za zadanie pogłębianie zainteresowań, pasji oraz rozwój wszechstronnych zdolności. Ćwiczenia 

poprzez zastosowanie różnorodnych form miały za zadanie pobudzać wyobraźnię, ekspresję i 

kreatywność u dzieci, rozwijać pamięć, uwagę i koncentrację, wpływać na poprawę 

spostrzegawczości i umiejętności skupiania uwagi. 

Kolejna tematyka zajęć dotyczyła:  

- ekologii i recyklingu i środowiska naturalnego, wdrażania dzieci do poszanowania środowiska 

naturalnego, uświadomienia wychowankom, jak ważne jest segregowanie odpadów, wzbogacenia 

wiedzy dotyczącej ekologii, 

- poszanowania zwierząt, kształtowania właściwego stosunku do zwierząt, uwrażliwienia dzieci na 

los bezdomnych zwierząt; 

- propagowania zdrowego stylu życia, pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie 

człowieka właściwego odżywiania się, 

- bezpieczeństwa m.in. w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich, w czasie drogi do i ze szkoły, 

świetlicy, ; wpojenie dzieciom zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, wdrażanie do zachowania 

godnej i odpowiedniej postawy podczas kolonii, obozów, wyjazdów wakacyjnych, przypomnienie i 

uświadomienie podopiecznym najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów 

zimowych, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, wykorzystywania znaków odblaskowych: opaski odblaskowe i kamizelki 

odblaskowe w razie zabaw na świeżym powietrzu. W znacznej mierze były to ćwiczenia o 

charakterze edukacyjno-zabawowym.  

- „Kreatywne korzystanie z mediów”. Głównymi założeniami zajęć były: kształtowanie umiejętności 

rozróżniania rodzajów informacji udzielanych przez media, przygotowanie do krytycznego i 

świadomego odbioru mediów, kształtowanie zdolności oceniania własnych zachowań związanych 

z użytkowaniem różnych rodzajów mediów, obudzenie swoistego rodzaju czujności wobec 

odbieranych treści, umiejętność dostrzegania wpływu danych treści na motywację i zachowanie 

odbiorcy 

- „My też mamy swoje prawa”. Na zajęciach uczestnicy mogli poznać pojęcia: praw i obowiązków. 

Zaznajomieni zostali z najważniejszymi prawami i obowiązkami dzieci w naszym kraju. Głównym 

celem zajęć było uświadomienie dzieciom, że w ich otoczeniu są instytucje i osoby, do których 

mogą zwrócić się o pomoc.  
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Zajęcia edukacyjne prowadzone systematycznie pozwoliły na nabycie nowych wiadomości, 

nieznanej wiedzy, dały odrobinę czasu na refleksję w oparciu o zdobycze filozofii, literatury oraz 

religii. Zakres tematyczny zajęć w oparciu o literaturę, film, materiały plastyczne, wspólne 

dyskusje, wymianę doświadczeń powodował, że uczestnicy zajęć przyswajali wiedzę w sposób 

łatwy i przystępny 

 

Na szczególną uwagę zasługuje tematyka zajęć edukacyjnych realizowanych także w Klubie 

Młodziaka, która w szczególny sposób wymagała dostosowania do potrzeb i możliwości 

rozwojowych dzieci 

- związanych z porami roku, zjawiskami pogodowymi - były to takie tematy jak „Mróz czarodziej” 

„Śnieżna kraina”, „Wiosna tuż tuż”, „Biała zima”, Deszcz pada i pada”, „Jesień w sadzie”, „Kolory 

lata”.  

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi i zjawiskami 

charakterystycznymi dla danej pory roku, poprzez zajęcia plastyczne, ruchowe edukacyjne. W 

ramach zajęć dzieci realizowały dane tematy poprzez: zajęcia plastyczne- np. wyklejanki 

przedstawiające zimowy krajobraz, kolorowanie farbami lub kredkami wizerunków jesiennych 

owoców, jesiennych liści, wycinanki przedstawiające wiosenne kwiaty, zajęcia konstrukcyjne np. z 

rolek po papierze toaletowym figurki jesiennych drzew, z talerzy tekturowych słoneczko. Ruchowe: 

np. pantomimiczne np. „Na lodowisku” „Kra lodowa”, „Zbieramy kasztany” zajęcia związane ze 

sportami zimowymi, zabawy orientacyjno- -porządkowe np. „Świeci słońce, pada deszcz”, Zabawy 

przy muzyce: „Deszczowa piosenka”, „Nasza zima zła” Zajęcia edukacyjne rozmowy i pogadanki 

na temat pór roku i zjawisk im towarzyszących prezentacja wierszyków i bajek dotyczących pór 

roku, oglądanie ilustracji 

-zajęcia związane światem przyrody i zwierząt ( w tym także zajęcia związane z ekologią i ochroną 

przyrody) 

Były to takie tematy jak: „Dokarmiamy ptaki”, „Poznajemy zwierzęta”, „Ochrona przyrody”, 

„Wiosenne prace w ogrodzie”, „Kto żyje na łące”, „Domowi ulubieńcy” 

Zadaniem zajęć jest przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z naturą i przyrodą i nauką 

szacunku do niej. Dzieci poznały różne gatunki zwierząt, poznały środowisko ich życia, dowiedziały 

się jak ważna jest ochrona przyrody. Wiele zajęć miało charakter edukacyjny np. pogadanki na 

temat dbania o przyrodę, czytanie bajek i wierszyków z związanych z tematyka egologii np. 

„Śmieciu precz”, eko zagadki, bajek dotyczących zwierząt np. „Zoo”, „Spotkanie w karmniku”. 

Zajęcia plastyczne wykonywanie zwierząt i ptaków z papieru kolorowego : „Ptaki cudaki”, „Zimowy 

ptak”, „Słoń”; malowanie malowanek przedstawiających zwierzątka, praca plastyczna „Pojemniki 

na śmieci”, malowanie plastikowym widelcem i farbami wizerunku kotka. Liczne zajęcia ruchowe 

to: „Fruwające motyle”, „Rób i mów”, „Skacze zając”, „Poruszam się jak..” , „Ptaszki do domków”, 

'Kolorowe piórka” 

- zajęcia związane z ważnymi świętami i dniami w roku 
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Tytuły zajęć to: „Moja babcia mój dziadek”, „Urodziny Klubu Młodziaka” „Wielkanoc”, „Święto 

rodziców”, „Lubimy święta”. 

Celem zajęć było zapoznanie dzieci ze zwyczajami świątecznymi oraz święta narodowymi, 

zacieśnianie więzi rodzinnych podczas zajęć związanych z Dniem Mamy czy Dniem Babci i 

Dziadka. Dzieci poznawały tradycje naszego kraju i świąt jak m.in. Boże Narodzenie , Wielkanoc , 

Święto Niepodległości czy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zachęcane były do ich kultywowania. 

Dzieci z pomocą wychowawcy wychowawców wykonały kolorowe laurki i upominki dla najbliższych. 

Wykonały wiele prac plastycznych Korale dla mamy, „Kwiaty dla Babci”, „Portret taty”. Zajęcia 

ruchowe: „Pomagamy mamie”, taniec przy piosence „Dla mamusi i tatusia”. „Dziadek goni 

babcię”. Zajęciom towarzyszyło czytanie bajek i wierszyków związanych z daną tematyką.  

17 marca odbyły się urodziny Klubu Młodziaka, podczas którego dzieci pasowane zostały na 

Klubowicza.  

- zajęcia związane profilaktyką prozdrowotną i zdrowym trybem życia 

Tytuły zajęć: „Dbamy o zdrowie” „Kolorowe warzywa”, „Sporty zimowe”. Były to działania 

promujące zdrowy tryb życia, sport oraz zdrowe odżywianie. Celem zajęć była zaznajomienie dzieci 

z tematyką prozdrowotną. Wszystko prowadzone było poprzez liczne zajęcia plastyczne np: 

wyklejani szczoteczki i pasty z papieru kolorowego prace przedstawiające warzywa i owoce, 

malowanki przedstawiające sportowców. Dzieci układały puzzle przestawiające różne rodzaje 

sportów zimowych. Przeprowadzonych zostało wiele zajęć ruchowych np. „Mały gimnastyk”, 

„Misiowa gimnastyka”, „Idziemy na spacerek”, „Rób tak jak ja”, tanie do piosenki „ Witaminkowa 

piosenka”, „Mydło”. Bardzo wiele zajęć edukacyjnych rymowanki i wierszyki dotyczące sportu, 

zdrowego odżywiania oglądanie bajek związanych z tą tematyką. 

- związane z kulturą różnych krajów 

Tytuły zajęć „Podróże po Polsce”, „Podróże po Europie” „Włochy”Dzieci miały okazję poznać 

kulturę i zwyczaje Polski a także innych krajów Unii Europejskiej. Dzieci poznały flagi różnych 

krajów jak Włochy, Grecja, poznały symbole i flagę Unii Europejskiej. Dzieci poznały tradycyjne 

potrawy włoskie takie jak pizza czy spagetti w Dniu Pizzy z pomocą wychowawców same miły 

okazję ja wykonać. Parce plastyczne przeprowadzone podczas tych zajęć to: „Wenecka maska”, 

„Filiżanka”, Pinokio” „Owieczka” , „Wakacyjna widokówka”. Zajęcia ruchowe: „Orzeł i orlęta”, 

„Jedzie pociąg z daleka”, Lecimy samolotem”. „Wracamy do domu”. 

 

Ad. b – zajęcia socjoterapeutyczne 

- „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”. Bardzo ważną część zajęć stanowiły zajęcia profilaktyczne 

dot. dopalaczy. Zajęcia dla uczestników miały przede wszystkim dostarczyć wiedzy dotyczącej 

zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy, zapoznać z czynnikami chroniącymi oraz czynnikami 

ryzyka, a także wskazać miejsca, w których można uzyskać profesjonalną pomoc. 

- „Stop agresji i przemocy”. Celem tych zajęć było wskazanie zachowań agresywnych. Zwrócenie 

uwagi na obecność w naszym życiu tzw. trudnych emocji tj. gniew, smutek, złość, niepokój itp., 
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które niewłaściwie wyrażone w konsekwencji mogą doprowadzić do zachowań agresywnych. 

Najważniejszym założeniem było wskazanie przykładów konstruktywnych sposobów rozładowania 

napięcia. 

-„Jak budujemy zdrowy obraz samego siebie”. Każdy z uczestników poznawał swoje wady i zalety 

oraz mógł poznać opinie innych uczestników na swój temat. Celem zajęć było poznawanie samego 

siebie, swoich pasji, zainteresowań, swoich mocnych i słabych stron. Uczestnik zajęć mógł 

zaakceptować siebie oraz znaleźć motywację w pracy nad sobą. 

- „ Zasady savoire Vivru ”. Celem tych zajęć jest wdrożenie podstawowych zasad savoir-vivre w 

życiu codziennym. Zajęcia z dobrych manier, wychowania na co dzień, poprawnego zachowanie w 

różnych sytuacjach życiowych. Zajęcia dotyczyły: nakrywania, podawania do stołu i jedzenia oraz 

picia, wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru, form towarzyskich, 

komunikacji. Celem zajęć było uświadomienie uczestnikowi, jak należy się zachować, przebywając 

w miejscach publicznych, posługiwać się zwrotami grzecznościowymi, oraz dostrzec związek 

pomiędzy naszą kulturą osobistą (zachowaniem) a postrzeganiem nas przez innych. 

- „Sztuka mówienia NIE”. Uczestnicy zajęć mogli zapoznać się, co to znaczy być asertywnym. Jak 

realizować swoje potrzeby i interesy, jak bronić granic własnego terytorium psychologicznego. 

Dzieci poznały zasady wyznaczania granic oraz nabywania podstawowych umiejętności z zakresu 

asertywności. Nauka odmawiania bez wzbudzania poczucia winy oraz umiejętność wyrażania 

swych uczuć i opinii.  

- „Skąd ten stres?” na zajęciach przekazane zostały podstawowe informacje o stresie, jego 

źródłach oraz ukazaniem różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych 

i możliwościach konstruktywnego wykorzystania stresu. Oprócz zajęć teoretycznych (prezentacja, 

poznanie definicji) odbyły się zajęcia praktyczne, na których dzieci poznały techniki relaksacyjne. 

Celem tych zajęć było również umożliwienie poznania swoich reakcji na stres, zdobycie wiedzy, 

dającej możliwość wykorzystania jej w codziennym życiu, wywołanie zmiany w podejściu młodzieży 

do życia i świata oraz traktowaniu sytuacji trudnych, stresogennych, jako wyzwania a nie 

zagrożenia. Dzieci zaznajomione zostały ze sposobami rozładowania napięcia oraz umiejętności 

pozytywnego myślenia .  

- „Używki” Przeprowadzone zostały także zajęcia profilaktyczne dotyczące zażywania narkotyków. 

Celem było: uświadomienie przyczyn sięgania po narkotyki, poznanie skutków oddziaływania 

narkotyków na organizm człowieka.  

Podczas zajęć socjoterapeutyczne poruszane były też kwestie roli autorytetu w życiu młodego 

człowieka.  

- „Zamiast hejtu. Czym jest cyberprzemoc?”. Głównym zadaniem przeprowadzonych zajęć było: 

zapoznanie uczniów z pojęciami „hejtowanie” oraz „mowa nienawiści”, prezentacja sposobów 

reagowania, ofiary oraz świadka, kształtowanie oraz promowanie postaw empatycznych. „Zamiast 

hejtu” to propozycja edukacyjna podejmująca temat obrażania w sieci. Celem zajęć było m.in. 
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poszerzenie świadomości wokół zjawiska hejtowania, zaprezentowanie sposobów reagowania na 

tego typu treści, poszukiwanie alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii.  

 

Przykładowa tematyka zajęć, które w znacznej części miały charakter pracy warsztatowej, panelu 

dyskusyjnego, rzadziej wykładu: 

1. Rozmowy na temat kultury osobistej, wzajemnych relacji w grupie. 

2. „Czy religia jest potrzebna w szkole?”  

3. Praca nad poczuciem własnej wartości; 

4. Metody przezwyciężania stresu; 

5. „Czy jestem wartościowym człowiekiem?”  

6. „Jaki wybrać zawód w przyszłości? ”  

7. „Palenie szkodzi zdrowiu”  

8. „Zasługuję na miłość i potrafię kochać ”  

9. „Regulamin obowiązujący na świetlicy”  

10. Przeżycia związane z premierą filmu pt.: „Powidoki”  

11. „Jestem kobietą ”  

12. „Kobieta we współczesnym świecie”  

13. „Jestem bezpieczny w sieci” - bezpieczne korzystanie z Internetu 

14. Refleksje związane z premierą filmu pt.: „Gadające głowy dwie. Dagmara”  

15. „Świat uczuć i emocji”  

16. „Tradycje wielkanocne w naszych domach”  

17. „Dobry dotyk” 

18. „Dokuczanie”  

19. W rodzinie wzajemnie sobie pomagamy”  

20. „Przyjaźń”  

21. Egzekwowanie regulaminu świetlicy poprzez nagrody i kary. 

22. Rozwiązywanie konfliktów między dziećmi. 

23. Dyskusja z wychowankami na temat kultury osobistej, wzajemnych relacji w grupie. 

24. Wprowadzenie kar za wulgaryzmy i stosowanie obraźliwego słownictwa między 

wychowankami w postaci tłumaczenia słówek z języka angielskiego przy pomocy słownika. 

25. Rozmowy na temat kultury osobistej, wzajemnych relacji w grupie. 

26. Wdrażanie zatwierdzonego planu kar i nagród.  

27. Malowanie kolorowanek antystresowych. 

28. Wskazanie metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

29. Warsztaty pedagogiczne w ramach projektu Stowarzyszenia na rzecz dzieci - „Pomagajmy 

razem” pt „Znajdź swoją orbitę”. 

30. Rozmowa na temat oczekiwań w ramach działań prowadzonych na świetlicy - pisanie listy 

życzeń 
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31. Rozmowy o Nadchodzącym Nowym Roku. Planach, postanowieniach z nim związanych. 

Tworzenie listy postanowień noworocznych. 

32. Szkodliwość alkoholu na życie człowieka 

33. Kształtowanie postawy tolerancji wobec osób o odmiennym wyglądzie 

34. Zdolności porozumiewania się „Jestem częścią grupy” 

35. „Świat uczuć i emocji” 

36. Budżet obywatelski – co to jest?  

37. Korzenie naszych rodzin – znaczenie domu rodzinnego 

38. Brak akceptacji przez rówieśników w grupie – jak sobie z tym radzić? 

 

Efektem zajęć socjoterapeutycznych było nabycie przez uczestników świadomości, jak m.in. 

ważne jest nabycie umiejętności panowania nad złymi emocjami, przeciwdziałanie agresji, 

kształtowanie kultury osobistej, poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie. 

Eliminowanie napięć emocjonalnych. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności 

i obowiązkowości, wdrażanie do samodzielności, motywowanie do podejmowania zadań o różnym 

stopniu trudności. 

Bardzo istotnym tematem zajęć była tematyka „przyjaźni’. Uczestnic wzięli udział w zajęciach 

ukazujących wagę przyjaźni. Zajęcia te, miały przede wszystkim za zadanie budowę miłej 

i przyjaznej atmosfery. Dzieci uświadomiły sobie potrzebę przyjaźni, bezinteresownej chęci 

pomagania jak i budowania zaufania w grupie. Uczestnicy poznali bajkę psychoedukacyjną o roli 

przyjaźni wśród ludzi, oraz odgrywali scenki dramowe. Poprzez wspólną zabawę i gry, wzrosła 

integracja oraz rozwój relacji między uczestnikami, co było istotne w momencie rozpoczęcia 

wakacji i pojawieniu się wielu nowych uczestników zajęć. Uczestnicy poznali potrzebę spójności, 

mogli poznać się lepiej nawzajem, jak i udoskonalić umiejętność współpracy. Warsztaty 

integracyjne podniosły poczucie bezpieczeństwa w grupie.  

Wychowankowie brali udział w zajęciach odnoszących się do pozytywnego myślenia. Uczestnicy 

uczyli się asertywnych postaw, oraz możliwości efektywnej pracy. Zajęcia prowadzone były 

w formie praktycznych warsztatów. Na zajęciach pojawiał się również temat emocji, by uczestnicy 

rozumieli własne emocje, emocje innych i mogli przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń 

w zachowaniu. Uczestnicy brali udział w zajęciach na temat własnej osobowości : Kim jestem? 

Podczas, których odnajdywali własne pasje, uzdolnienia i akceptacje własnej osoby. Ponadto 

często przeprowadzane były rozmowy indywidualne z uczestnikami świetlic. Zajęcia 

socjoterapeutyczne skierowane były także na temat uczciwości uczestników świetlicy, oraz 

poszanowanie cudzej własności. Istotą zajęć było uświadomienie uczestnikom jaką wartością jest 

uczciwość i jak ważne jest mówienie prawdy. Dzieci brały udział w ,,burzy mózgów’’ podczas 

których podawali skojarzenia ze słowem uczciwość, oraz stworzyli regulamin który będzie 

obowiązywał nie tylko na świetlicy. Uczestnicy dyskutowali czy kłamstwo jest moralnie 

dopuszczalne i w jakich przypadkach. 
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Zajęcia socjoterapeutyczne odnosiły się również do rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy zostali 

zapoznani ze słowem i znaczeniem konfliktu. Głównym celem było nabywanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów, oraz doskonalenie umiejętności negocjacyjnych. Zajęcia teoretyczne 

wzbogacone zostały zajęciami praktycznymi z technikami relaksacyjnymi, oraz metodami 

pozytywnego myślenia. Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane były również do dzieci z niską 

samooceną. Udział w zajęciach miał kształtować nowe sposoby zachowania, oraz nabycie 

zachowań asertywnych. 

Istotną częścią zajęć socjoterapeutycznych było także przeprowadzanie rozmów indywidualnych 

z uczestnikami świetlic, mających na celu rozwiązywanie problemów i polepszenia relacji wśród 

osób na świetlicy. Dzieci mogły wyrazić własną opinię na poszczególny temat, jak i wysłuchać 

innych. 

 

Ad.c zajęcia plastyczne 

Zajęcia plastyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Zajęcia pozwoliły na 

zapoznanie się z różnymi metodami tworzenia oraz rozmaitością materiałów, z których można było 

stworzyć pracę, ponadto kształciły pomysłowość i wyobraźnie, oraz niwelowały stres. 

Tematyka przeprowadzonych zajęć:  

1. Rysunek (ołówek, kredki, mazaki, pastele) 

2. Prace dekoratorskie (zajęcia przy wykorzystaniu techniki wycinania, modelowania w tym: 

„Zima” wystrój okien za pomocą witraży, kolorowej bibuły, waty, papieru kolorowego, 

gazetka ścienna na okres feryjny i Walentynki, laurki na Dzień Babci i Dziadka 

3. Warsztaty origami ( rozeta, jako dekoracja świetlicy) 

4. Promocja ferii zimowych, smog w formie plakatu 

5. Rzeźba (drewniany, kolorowy karmnik dla ptaków) 

6. Malarstwo ( farby plakatowe, farby do malowania na szkle, farby do malowania palcami);  

7. Prace dekoratorskie (zajęcia przy wykorzystaniu techniki wycinania, modelowania w tym: 

„Wiosna” - wystrój okien za pomocą kolorowych kartonów; kartka Walentynkowa; 

8. Plakat(„Luty podkuj buty”- praca ilustrująca czas spędzony na świetlicy. 

9. Prace dekoratorskie (zajęcia przy wykorzystaniu techniki wycinania, modelowania w tym: 

„Stroik Wielkanocny”, „ Kule bukszpanowe”- dekoracja na parapet, kartka z okazji Dnia 

Kobiet; 

10. Plakat„Wiosna wokół nas”- praca prezentująca wiosenny krajobraz ; 

11. Malarstwo ( farby plakatowe oraz pasta do zębów – kwitnący sad; 

12. Prace dekoratorskie (dekoracja stołu wielkanocnego); 

13. Baner - kącik plastyczny ; 

14. Projektowanie przebrania (kocie maski); 

15. Makieta łąki 

16. Laurka z okazji Dnia Matki; 
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17. Dekoracje sal - nowa gazetka „Nasz wspólny czas” , galerii prac wychowanków świetlicy 

oraz gazetki z okazji nadejścia lata. Przygotowywanie dekoracji do przedstawienia 

„Tajemniczy ogród”. 

18. Tworzenie motyli – origami w ramach działań Stowarzyszenia na rzecz dzieci „Pomagajmy 

razem” 

19. Tworzenie biżuterii z koralików w ramach działań Stowarzyszenia na rzecz dzieci 

„Pomagajmy razem” 

20. Artystyczne malowanie koszulek w ramach działań Stowarzyszenia na rzecz dzieci 

„Pomagajmy razem” 

21. Zajęcia techniczne- przygotowywanie dekoracji okiennej w sali. 

22. Malowanie obrazów w plenerze inspirowanych Zagrodą Tatarską. 

23. Malowanie na kamieniach własnych znaków zodiaku. 

24. Przygotowywanie plakatu reklamującego świetlicę. 

25. Przygotowywanie pracy do konkursu plastycznego im. Tadeusza Różewicza  

26. Tworzenie plakatu urodzinowego. 

27. Projektowanie biżuterii inspirowanej wystawą pt; „Wyróżnieni strojem” 

28. „-Top model” - pokaz mody przygotowany przez wychowanków. 

29. Przygotowywanie dekoracji ściennych sal - kolorowe motyle. 

30. Wycinanie elementów dekoracji okiennej( listki). 

31. Przygotowanie oraz dekoracja sali jesiennymi motywami  

32. Tworzenie gazetki tematycznej „Kino i Teatr” 

33. Tworzenie zaproszeń i dekoracji sali na podsumowanie projektu - „Bracia Różewiczowie 

Mistrzowie Klimatu” 

34. Tworzenie dekoracji jesiennej w koszykach z kasztanów, jarzębiny. 

35. Nauka suszenia liści. 

36. Układanie kompozycji z liści w wazonach. 

37. Malowanie żołędzi farbami akrylowymi. 

38. Malowanie na szkle - lampiony ze słoiczków w motywach jesiennych. 

39. Malowanie twarzy w klimacie Hallowen z okazji przyjęcia 

40. Konkurs plastyczny - projekt najstraszniejszej maski. 

41. Przygotowanie oraz dekoracja sali jesiennymi motywami  

42. Tworzenie gazetki tematycznej „Kino i Teatr” 

43. Tworzenie gazetki informacyjnej.  

44. Tworzenie dekoracji do przedstawienia „Tajemniczy ogród”. 

45. Malowanie na liściach. 

46. Tworzenie projektu śnieżynek z papieru do dekoracji okiennej. 

47. Tworzenie śnieżynek z papieru. 
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48. Tworzenie dekoracji świątecznej – wycinanie, suszenie, gwiazdek ze skórek pomarańczy 

lub mandarynek. 

49. Tworzenie śnieżynek z rolek papieru toaletowego. Wycinanie, sklejanie, malowanie i 

ozdabianie brokatem. 

50. Tworzenie strojów dla aktorów przedstawienia. 

51. Pomarańczowe lampiony - wycinanie z papieru lub bibuły wzorów.  

52. Pisanie listów do Świętego Mikołaja 

53. Konkurs plastyczny – ilustracja do spektaklu teatralnego pt „Cudowna podróż”.  

54. Malowanie prac na konkurs Stowarzyszenia na rzecz dzieci - „Pomagajmy razem” pt: „Mój 

dom, moje miejsce” 

55. Dekoracja sali : duszki, pająki, nietoperze 

56. Tworzenie stroików w filiżankach na stół wigilijny z gałązek świerkowych, świec, szyszek 

oraz bombek. 

57. Dekorowanie sali oraz okien przygotowanymi śnieżynkami, gwiazdkami.  

58. Tworzenie dekoracji do Jasełek  

59. Tworzenie strojów dla aktorów przedstawienia jasełkowego. 

60. Tworzenie podziękowań dla Świętego Mikołaja za otrzymane prezenty. 

61. Tworzenie zimowej gazetki. 

62. Nauka pakowania prezentów za pomocą papieru ozdobnego oraz wstążek 

63. Tworzenie dekoracji na Wigilię miejską – kurtyna z prezentami. 

64. Dekoracja lukrem pierniczków. 

Zajęcia plastyczne to również takie prace, które dzieci wykonywały spontanicznie, bez określonej 

tematyki. Każde zajęć plastycznych wspomagane były poszerzeniem wiedzy dzieci w danym 

temacie, oraz wzbogacały świetlicę o nowe dekoracje, ponadto stwarzały warunki sprzyjające 

wspólnej i zgodnej zabawie wśród uczestników. 

Efektem zajęć plastycznych i artystycznych był: 

- Rozwój możliwości twórczych dziecka w wyniku różnorodnych działań plastycznych i szerokiej 

gamie stosowanych technik. Rozbudzenie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości 

poznawczej. Rozwój zdolności manualnych i percepcyjnych. Umożliwienie wyrażania siebie, swoich 

uczuć i stanów emocjonalnych poprzez ekspresję plastyczną. Rozbudzenie naturalnej wrażliwości 

na piękno otaczającego świata. Podniesienie poczucia własnej wartości poprzez własną 

twórczość. Kształtowanie twórczego podejścia do zadań i umiejętności radzenia sobie z 

trudnościami.  

- Wdrażanie do pracy zespołowej i indywidualnej. Kształtowanie odpowiedzialności za działania 

własne i zespołowe. Zajęcia artystyczne pozwoliły wprowadzić uczestników do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze, pobudziły kreatywność uczniów, umożliwiały odkrywanie przyjemności 

tworzenia. Nie bez znaczenia było wyrabianie u dzieci umiejętności organizowania warsztatu 

własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów. Dodatkowa wartością było poznanie 
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różnorodnych technik plastycznych, nabycie umiejętności łączenia ich w swojej pracy, a także 

rozwijania umiejętności planowania działań, zdobywania wiedzy z zakresu sztuk plastycznych. 

 

Ad. d zajęcia artystyczne 

Filmowe: 

Zespół filmowy Pogotowia Lekcyjnego po raz kolejny brał udział w ogólnopolskim projekcie 

„Filmoteka Szkolna. Akcja!” jest jedyną świetlicą w Polsce, która poza strukturami szkoły (jako 

świetlica środowiskowa) działa w ww. Projekcie. Informacje o naszych działaniach znajdują się na 

ogólnopolskich stronach projektu „Filmoteki Szkolnej”). Celem projektu przygotowanego przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie jest promocja edukacji filmowej oraz zachęcenie do 

korzystania z filmu jako narzędzia edukacyjnego. 

W ramach projektu „Filmoteka szkolna. Akcja!” podejmowane były różne działania filmowe: 

włączenie się w akcję „Kochaj mnie, nie bij mnie”, realizacja projektu „Krzysztof Kieślowski i jego 

dokumenty”. Efektem zajęć była m.in. poznanie przez uczniów historii kina, możliwość realizacji 

swoich pasji, poznawania własnej wartości i pozbywania się kompleksów, dyskusja młodzieży na 

temat filmu, wdrożenie uczniów do uczestnictwa w kulturze. 

Przykładowe działania zajęć filmowych: 

1. Realizacja zadań z projektu „Miś” . 

2. Realizacja projektu „Krzysztof Kieślowski i jego dokumenty”; 

3. Realizacja cyklu zajęć poświęconych twórczości wielkiemu artyście – Andrzejowi Wajdzie 

w tym udział w premierze filmu pt.: „Powidoki”. 

4. Realizacja projektu „Gadające głowy dwie. Dagmara” 

5. Wyjścia do kina MDK na bajki „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski” i „Gru Dru i 

Minionki” sponsorowane przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem”. 

6. Wyjście do kina za Rogiem na film pt „Mały Książe”, „Gang wiewióra”, „Szajbus i pingwiny” 

7. Warsztaty filmowe w ramach projektu Stowarzyszenia na rzecz dzieci - „Pomagajmy 

razem” pt „Znajdź swoją orbitę”  

8. Tworzenie filmu z wycieczki śladami braci Różewiczów.  

9. Podsumowanie projektu - „Bracia Różewiczowie .Mistrzowie Klimatu” . 

 

„Ferie z Filmoteką Szkolną” 

 

Zespół filmowy „Pogotowia Lekcyjnego” zrealizował projekt: „20 lat po śmierci wielkiego reżysera 

– Krzysztof Kieślowski i jego dokumenty” 

Czas trwania projektu: 19.01.2017 – 24.03.2017r. 

Plan spotkań obejmował: 

a. wprowadzenie: „O filmie dokumentalnym...” 

b. dyskusję 
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c. projekcję filmu uczniowskiego inspirowanego filmem „Gadające głowy” - autorzy filmu to 

uczniowie ZSG nr 5 w Radomsku – 2012r. 

d. prace nad scenariuszem filmu uczniowskiego – roboczy tytuł „O nas” 

 

Kolejne zadania „Filmoteki” obejmowały: 

a. Realizację filmu „O nas” 

b. Prace nad scenariuszem autorskiego filmu „Dagmara” i kręcenie filmu 

c. Pokaz filmów – spotkanie członków świetlic i zaproszonych gości 

Tydzień z projektem - Bracia Różewiczowie. Mistrzowie klimatu.  

Pogotowie Lekcyjne realizowało w ramach zadań własnych i Stowarzyszenia na rzecz dzieci - 

„Pomagajmy razem” projekt „Znajdź swoją orbitę”. 

9 września 2017 r. minął pierwszy tydzień realizacji projektu poświęconego braciom Różewiczom. 

Tym projektem zespół filmowy i teatr „Magiczna 6” (działające przy Pogotowiu Lekcyjnym) włączyły 

się w cykl imprez przygotowywanych przez MDK w Radomsku w związku z przedsięwzięciem – 

RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL. 

6 września 2017 r. – odbyło się poetyckie spotkanie aktorów z teatru „Magiczna 6” – pod hasłem 

- czytamy Różewicza – poezja Janusza Różewicza. Wspaniałe, pełne liryzmu wiersze młodego 

poety interpretowały aktorki „Magicznej 6” – Dagmara, Daria, Julita, Paulina. Szczególne wrażenie 

na odbiorcach zrobiły wiersze „Dzień taki szary” i „Kino”. 

9 września 2017 r. uczestnicy projektu wzięli udział w spacerze po Radomsku śladami braci 

Różewiczów. Wcześniej przeczytali fragmenty książek – T. Różewicza „Matka odchodzi” i „Było 

minęło” – S. Różewicza. Odszukali ulice i miejsca, które pojawiały się we wspomnieniach obu 

braci.  

Drugi tydzień realizacji zadań w ramach projektu „Bracia Różewiczowie. Mistrzowie klimatu”  

Teatr „Magiczna 6” i zespół filmowy przy Pogotowiu Lekcyjnym  

15 września 2017 r. teatr „Magiczna 6” spotkał się na wieczorku poświęconym poezji Tadeusza 

Różewicza. Liryczne wiersze o osobliwościach, osobowościach, podwórkach, na których pojawiają 

różni dziwni ludzie, znalazły się w kręgu zainteresowań młodych interpretatorów poezji Tadeusza 

Różewicza. Podwórka opisane oczami dziecka – np. wiersz „Herszlik Stolarz”. Takie wiersze jak 

„Tron”, „Obrączka” i inne - przybliżyły zebranym twórczość wielkiego poety.  

Efektem zajęć filmowych było: 

Poszerzenie wiedzy z zakresu historii kinematografii. Zapoznanie z pojęciami związanymi z filmem 

i kinem. Wskazanie różnic między ekranizacją a adaptacją filmową. Poznanie czołowych postaci 

polskiej i zagranicznej kinematografii. Zapoznanie z podstawowymi gatunkami filmowymi. 

Kształtowanie umiejętności analizy i oceny dzieła filmowego. Stwarzanie możliwości świadomego 

obcowania ze sztuką, uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez bezpośredni kontakt z dziełami 

filmowymi. Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej. Poznanie i rozwijanie własnych możliwości. 

Kształtowanie w uczniach nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych. 
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Przygotowania do odbioru dzieł filmowych. Poznanie procesu twórczego nad filmem. Poszukiwanie 

oryginalnych rozwiązań. 

 

Teatralne: 

W ramach zajęć teatralnych od kilku lat przy świetlicy nr 2 funkcjonuje ” Teatr „Magiczna 6” ,  

w ramach projektu „Znajdź swoją orbitę” realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

„Pomagajmy razem”.  

Prace grupy teatralnej obejmowały m.in.: 

 

1. Przygotowywanie dzieci do udziału w szkolnych i miejskich konkursach recytatorskich 

2. Udział wychowanków w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. K. K. Baczyńskiego; 

3. Przygotowanie do publicznych występów. 

4. Przygotowania do premiery programu dla seniorów; 

5. Program artystyczny dla seniorów z „Klubu Złotej Jesieni” - „Piosenka, muzyka, taniec -

szalone lata 20 –te i 30 – te ubiegłego wieku” z okazji Dnia Babci i Dziadka w MDK-u. 

6. Próby teatralne do przedstawienia „Tajemniczy ogród” w reżyserii naszej wolontariuszki . 

7. Przygotowywanie dzieci do konkursu recytatorskiego im . T. Różewicza.  

8. Warsztaty artystyczno-teatralne w ramach projektu Stowarzyszenia na rzecz dzieci - 

„Pomagajmy razem” pt „Znajdź swoją orbitę”  

9. Czytanie tekstów wierszy Janusza i Tadeusza Różewiczów w ramach projektu 

uczniowskiego - Bracia Różewiczowie. Mistrzowie klimatu.  

10. Premiera przedstawienia „Tajemniczy ogród” dla zaproszonych gości. 

11. Próby teatralne do Jasełek. 

12. Przedstawienie Jasełek zaproszonym gościom.  

 

Efekty zajęć teatralnych było: 

- Rozwijanie wyobraźni, fantazji, twórczego myślenia a także piękną, poprawną mowę. Rozwijanie 

pamięci wzrokowo-słuchowej. Obcowanie z literaturą - klasyką dziecięcą i tekstami 

współczesnymi. Poznawanie różne gatunki i twórców literatury. Rozszerzanie wiedzy o nowe 

pojęcia z zakresu teatru.  

- Wdrażanie dzieci do skupienia uwagi i uważnym słuchaniu. Kształtowanie umiejętności 

ekspresyjnego wyrażania własnego ,, Ja”, osobistych przeżyć i uczuć. Doskonalenie siły głosu, 

wyrazistości, wzbogacanie doznań uczuciowych. Rozwijanie umiejętności niewerbalnego 

komunikowania się poprzez gest, ruch, mimikę. Rozwijanie swobodnej ekspresji teatralnej, 

umiejętności przeżywania i wyrażania emocji poprzez dobór odpowiednich słów, ruchu, muzyki 

i rekwizytów. Oswajanie ze sceną: odpowiednie zwrócenie do publiczności, ćwiczenia dykcji, siły 

głosu. 
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Ad. e zajęcia sportowe 

a. Zabawy na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

b. Gra ruchowa „Twister” 

c. Swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami,  

d. Korzystanie z licznych gier multimedialnych lub planszowych zgromadzonych na świetlicy.  

e. organizowanie zajęcia ruchowych na świeży powietrzu, liczne gry i zabawy zespołowe. 

f. Gra w badmintona. 

g. Piłka nożna oraz siatkowa. 

h. Zabawy na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

i. Gra w badmintona. 

j. Gry i zabawy przy użyciu skakanek. 

k. Piłka nożna oraz siatkowa. 

l. Gry zespołowe: zbijak, dwa ognie 

m. Gra w pingponga 

n. zajęcia rekreacyjno – ruchowe (turnieje w piłkarzyki) 

o. Zajęcia ruchowe na siłowni zewnętrznej przy ul. Kościuszki. 

p. Zajęcia sportowe organizowanę przez MOSiR w hali na ul. Kościuszki. 

Efektem zajęć sportowych było: 

- Kształtowanie myślenia, spostrzegawczości, koncentracji oraz rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań. Nabywanie przez uczestników zabaw ogólnej sprawności, zwinności fizycznej. 

Nabywanie odporności organizmu poprzez hartowanie ciała w trakcie zabaw ruchowych na 

świeżym powietrzu. Rozwijanie szybkości, zwinności, zręczności, skoczności (dzieci potrafią 

poruszać się po wyznaczonym terenie placu świetlicowego). Celem zajęć było rozwijanie 

zainteresowań sportowych. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.  

- Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć 

sportowych. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie 

pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego efektu). 

Zadaniem wychowawców było wykształcanie u dzieci potrzeby czynnego wypoczynku w formie 

indywidualnej, a także wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny. 

Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną. Kształtowanie 

umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Wytwarzanie 

umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami 

współzawodnictwa. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego. Poznawanie 

przepisów gier i zabaw. Wdrażanie wychowanków do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych. 

 

Ad.f . Zajęcia kulinarne 

Każdy z uczestników miał możliwość wzięcia udziału w zajęciach kulinarnych. 

Wychowawcy starali się wykorzystać przede wszystkim umiejętności praktyczne dzieci, zwrócić 



 

 70 

S
P

R
AW

O
ZD

AN
IE

 |
 2

0
1

8
-0

3
-0

8
  

uwagę na higienę przygotowywania posiłku oraz na pokazanie zasad właściwego odżywiania. 

Tematyką wiodącą zajęć było spożywanie zdrowej żywności i samodzielne wykonywanie 

proponowanych potraw. Głównym założeniem było rozwijanie zainteresowań uczestników  sztuką 

gotowania, poznawania technik gotowania i serwowania  potraw. W czasie zajęć poruszane były 

także m.in. tematy: z BHP oraz wartości odżywcze warzyw, owoców, znaczenie mleka, przetworów i 

ich wartości odżywczych dla młodego organizmu. Zajęcia kulinarne miały za zadanie doskonalić 

umiejętność pracy w grupie, pomysłowość, rzetelność, dokładność i twórcze zaangażowanie, były 

dla dzieci okazją do zdobycia nie tylko podstawowych umiejętności kulinarnych, ale 

też  funkcjonowania w grupie, gdyż zajęcia kulinarne wymagają podziału ról w czasie 

przygotowywania posiłków. Zajęcia miały charakter praktyczno-teoretyczny Głównym celem tych 

zajęć było rozwijanie umiejętności kulinarnych uczestników poprzez naukę przyrządzania prostych 

posiłków oraz eksperymentowanie w kuchni.  

Dzieci doskonaliły umiejętność bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę 

w kuchni, zapoznały się z różnymi przyborami kuchennymi, naczyniami, zdobywały umiejętność 

dokładnego analizowania przepisów kulinarnych. Poznawały tradycyjne potrawy, pochodzące 

z kuchni różnych narodów. Poszerzały słownik o nazwy surowców spożywczych, nazwy czynności 

wykonywanych w kuchni, nazwy jednostek wagi i objętości. Zapoznawały się ze sposobem 

przyrządzania wybranych potraw, przekąsek. Dzieci miały okazję rozwijać zainteresowania 

kulinarne poprzez prezentację krótkich opowiadań wprowadzających do historii i pochodzenia 

przyrządzanej potrawy. Doskonaliły umiejętność oszczędnego gospodarowania surowcami; 

energią, wodą. Uczyły się ekonomicznego wykorzystywania produktów spożywczych, (wdrażanie do 

gospodarności). 

Zajęcia kulinarne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników , rozwijały 

i doskonaliły zmysł smaku i zapachu podczas przygotowywania i smakowania potraw, co sprawiało 

dzieciom największą przyjemność.  

 

Ad.g Zajęcia integracyjne 

Celem organizacji zajęć było budowanie więzi w grupie, obserwacji siebie i innych uczestników. 

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się. Doskonalenie umiejętności empatycznego 

współdziałania podczas realizacji zadań grupowych. Zdobywanie umiejętności oceny 

współgrających i siebie z punktu widzenia zawartych  w grach reguł. Jest on ważnym czynnikiem 

integrującym u dzieci procesy poznawania, działania i przeżywania. 

Wychowawcy starali się budować klimat bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawę, rozwijać 

empatię, troskę o innych, wzmacniać poczucie własnej wartości i podnosić samoocenę w celu 

zmniejszenia zachowań agresywnych i zniwelowania liczby uczniów izolowanych. Zajęcia uczyły 

przyjaznego współdziałania z innymi, podnoszenia umiejętności dostrzegania pozytywnych cech 

u innych osób i mówienia o nich.  
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Działania integracyjne: 

1. Próby tańca – belgijki do występu dzieci, wychowawcy placówki oraz pracownika MOPS 

podczas Dnia Dziecka  

2. Udział dzieci w barwnym korowodzie w Dniach Radomska z okazji obchodów Dnia Dziecka 

3. Dbanie o wspólną przestrzeń poprzez porządkowanie placu przed świetlicą. 

4. Ubieranie choinki sosnowej ozdobami i światełkami. 

5. Tworzenie dekoracji sal, gazetek. 

6. Porządki na świetlicy. 

7. Przygotowywanie stołów na wspólną wigilię.  

8. Gry karciane - „Makao”, „Wojna” 

9. Gry i zabawy ruchowe: „Twister”, „Muzyczne krzesła”, zawody z rozciągania gumy  

10. Zabawy przy kurtynie wodnej 

11. Prace porządkowe przed terenem świetlicowym- wyrywanie chwastów, mocowanie ławek, 

równanie kamyków. 

12. Spacer edukacyjny do Parku Świętojańskiego po liście i żołędzie.  

13. Integracyjne przyjęcie Halloweenowe w Świetlicy nr 4. 

14. Rozdawanie zabawek, książek i gier pozyskanych od darczyńców.  

15. Wspólne i indywidualne śpiewanie kolęd wykorzystanych doJjasełek. 

 

Gry planszowe i karciane 

Dzieci korzystały z gier planszowych takich jak „ Karaluszek”, „ Jungle Speer”, „ Gorący ziemniak”, 

„ Poczta, quiz o Polsce”, „ Monopoly ”, „ Postaw na milion”, „ Trio”, „ Rummikub”, „Domino”, 

„Billy”, „ Warcaby”, „ Słowny Express”, „ Uno”, „Quizmo”, „Fibber”, „Kalambury”, „ Gry planszowe 

postrzegane były jako rozrywka, dostarczały ciekawych wrażeń i korzystnie wpływały na rozwój 

intelektualny dzieci, ucząc jednocześnie abstrakcyjnego myślenia, planowania, myślenia 

strategicznego. Poza tym bardzo mocno wpływały na integrację uczestników. Oprócz gier 

planszowych uczestnicy zajęć mieli możliwość gry na konsoli PS4, najczęściej jednak wybierali 

tradycyjne piłkarzyki. 

II. Współpraca z instytucjami, organizacjami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami 

bądź osobami prywatnymi, udział w wydarzeniach kulturalnych. 

 

1. Miejski Dom Kultury w Radomsku 

a. Członkowie zespołu filmowego należą do Małego Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy 

MDK w Radomsku. Dzięki temu podczas ferii zimowych mogli uczestniczyć w seansach 

dla najmłodszych. - Cztery wolontariuszki z Pogotowia Lekcyjnego mogły uczestniczyć 

w koncercie Kamila Bednarka. 

b. Program artystyczny dla seniorów z „Klubu Złotej Jesieni” - „Piosenka, muzyka, taniec -

szalone lata 20 –te i 30 – te ubiegłego wieku” . 



 

 72 

S
P

R
AW

O
ZD

AN
IE

 |
 2

0
1

8
-0

3
-0

8
  

c. Aktorki z teatru „Magiczna 6” wzięły udział w koncercie Janusza Yaniny Iwańskiego. W ten 

sposób MDK nagrodził dziewczyny, które 23 stycznia 2017 r. przygotowały program dla 

seniorów z Klubu Złotej Jesieni.  

d. Warsztaty hafciarskie i warsztaty czerpania papieru w okresie ferii zimowych. 

e. Współpraca wolontariuszek z Pogotowia Lekcyjnego ze sztabem w MDK podczas Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

f. Wychowankowie świetlicy należą do wolontariatu MDK. 

g. Zespół filmowy brał udział w premierze filmu Andrzeja Wajdy pt.: „Powidoki”; 

h. Uczestnictwo wolontariuszki MDK w zespole wokalnym. 

i. Uczestnictwo wychowanki Świetlicy nr 2 w konkursie wokalnym, 

j. Udział uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w konkursie recytatorskim 

organizowanym co roku przez MDK. 

k. Udział wychowanek Świetlicy w XVIII Radomszczańskich Dniach Rodziny organizowanych 

przez MDK. 

l. Wyjścia do kina „Pasja” na bajki pt. „Smerfy – poszukiwacze zaginionej wioski”, „ Gru, Dru 

i Minionki” sponsorowane przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem” 

m. Udział w spektaklu „Samograj” Teatru Pinokio w Łodzi 

2. „Kino za Rogiem” 

Wychowankowie świetlic w okresie ferii zimowych i wakacji letnich systematycznie korzystali z 

oferty przedstawionej przez „Kino za rogiem”. Dzięki technologii cyfrowej mogli wybrać różny 

repertuar (bajki, lektury szkolne, filmy familijne, romantyczne) w dowolnie wybranym przez siebie 

terminie. Były to m.in.: 

a. „Ratchet i Clank' 

b. „Jak zostać kotem” 

c. „Gang wiewióra” 

d. „Mój przyjaciel orzeł” 

e. „Szajbus i pingwiny” 

f. „Uwolnić Mikołaja” 

g. „Baranek Shaun” 

h. „Miś Paddington” 

i. „Hugo i Łowca Duchów” 

 

3. Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem” 

a. włączyło się w akcję Jerzego Owsiaka „Kochaj mnie, nie bij mnie”, która miała na celu 

przeciwdziałać przemocy wobec dzieci.  

b. Sponsorowało wyjścia do kina na bajki „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski” i „Gru 

Dru i Minionki”  

c. zaopatrywało świetlice w produkty żywnościowe. 
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d. Sponsorowało wyjścia do restauracji na pizzę.  

e. sponsorowało: zajęcia z języka angielskiego, matematyki, warsztaty artystyczno- teatralne, 

warsztaty filmowe w ramach projektu „Znajdź swoją orbitę” 

f. sponsorowało wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na spektakl teatralny pt. „Zaczarowana 

skrzynia” 

 

4. I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku. 

Uczniowie szkoły zorganizowali Bal karnawałowy wraz z poczęstunkiem dla wszystkich 

uczestników świetlic. Organizatorami byli uczniowie Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego 

Wolontariatu. Animatorzy zachęcali do wspólnej zabawy i prowadzili konkursy z nagrodami. Dzieci 

wystąpiły w niezwykle pomysłowych i zabawnych strojach. 

 

5. Projekt „ Aflatoun„ warsztaty edukacji społeczno – ekonomicznej. 

Były to cykliczne spotkania mające na celu wdrażanie dzieci i młodzieży do bycia tolerancyjnym 

oraz aktywnym obywatelem. Zajęcia prowadził wychowawca Klubu Młodziaka . Zajęcia były 

wynikiem udziału wychowawcy w szkoleniu, a jego celem było: 

a. pomoc dzieciom w zrozumieniu różnicy między zachciankami a potrzebami 

b. nauczenie dzieci, jak ważne jest oszczędzanie zasobów materialnych  

( pieniężnych) i niematerialnych. 

c. nauczenie dzieci jak planować, budżetować i wydawać środki na to czego aktualnie 

potrzebują 

d. zaangażowanie wychowanków w działania na rzecz środowiska lokalnego. 

e. kształtowanie umiejętności pracy w zespole; 

f. kreowanie umiejętności dialogu; 

g. nauka rozwiązywania problemów; 

h. aranżowanie sytuacji sprzyjających autoreklamie 

Podczas zajęć Klubu Aflatoun uczestnicy zajęć z prostych materiałów wykonali kolorowe 

skarbonki. Edukator przypomniał dzieciom o wartości oszczędzania, a także o tym, iż dzięki 

cierpliwości i konsekwencji możemy osiągnąć wyznaczone cele, także w oszczędzaniu. Następnie 

dzieci wzięły udział w ćwiczeniu „Najdłuższy łańcuch”. Celem ćwiczenia była nauka koordynacji 

i współpracy podczas pracy zespołowej. Uczestnicy zajęć, podzieleni na dwie grupy, mieli za 

zadanie, po krótkiej naradzie i stworzeniu odpowiedniego planu, utworzyć jak najdłuższy łańcuch, 

złożony z nich samych, a także ze wszystkich rzeczy, które znajdą w sali.  

Dzieci zmierzyły się z ćwiczeniem „Planowanie przyjęcia”. Celem ćwiczenia było wykonanie 

prostego budżetu przyjęcia urodzinowego. Dzieci otrzymały Arkusz Budżetu i przyznaną „kwotę” 

budżetu. Miały tak zaplanować przyjęcie, by wybrać wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak jedzenie, 

dekoracje oraz prezenty i zaoszczędzić jak największą kwotę pieniędzy. Dzieci miały zwracać 

uwagę nie tylko na ceny produktów, ale także na jakość i pojemność opakowań. Dzięki ćwiczeniu 
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„Zapomnijmy o starych krzywdach, ożywmy ducha” dzieci doceniły własną wyjątkowość, 

przypomniały sobie o swoich zaletach. 

Kluczowy element koncepcji Aflatouna były lekcje oszczędzania, wydawania i planowania i 

układania budżetu. Moduł o oszczędzaniu uczy dzieci zasad i technik oszczędzania.. 

Oszczędzania zasobów niepieniężnych (takich jak wzajemne relacje, związki, szczęśliwych 

wspomnień) jest słuszne szczególnie dla dzieci wymagających specjalnej ochrony, często 

naznaczonych niestabilnością i brakiem perspektyw ekonomicznych, poprzez danie im 

uwarunkowań socjoekonomicznych. Zasady, których dzieci się nauczyły, przydadzą im się w 

okresie późniejszym, ponieważ mogą użyć tych samych zasad do oszczędzania zasobów 

pieniężnych. Kiedy będą w posiadaniu takich zasobów. Dzieci uczyły się oszczędzania i 

podejmowania racjonalnych i korzystnych decyzji finansowych. Uczyły się odróżniania zachcianek 

od właściwych potrzeb, a tym samym rozsądnego wydawania pieniędzy.. Wszystko odbywało się 

za pomocą gier symulacyjnych, działań praktycznych i ćwiczeń jak rozwiązać dany problem. 

 

6. Muzeum Regionalne w Radomsku 

Uczestnicy aktywnie korzystali z zajęć oferowanych przez Muzeum Regionalne w Radomsku. 

Warsztaty muzealne to forma zajęć mająca na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do 

świadomego odbioru sztuki oraz zjawisk związanych z kulturą i tradycją poprzez uczestniczenie w 

procesie twórczym. Warsztaty składający się z części merytorycznej prowadzonej w oparciu o 

wystawy prezentowane w muzeum: „Wyróżnieni strojem”, Wystawa archeologiczna czy wystawa 

poświęcona dziełom sztuki. Zajęcia merytoryczne były wstępem części plastycznej. Zajęcia te 

rozbudzały wyobraźnię oraz wrażliwość, nauczyły kreatywności, sprowokowały uczestników do 

samodzielnego i twórczego myślenia. Pokazały w jaki sposób powstają dzieła sztuki i jakimi 

technikami posługują się ich twórcy. Uczestnicy zajęć mieli również niepowtarzalną okazję 

obejrzenia z bliska eksponatów niedostępnych dla ogółu zwiedzających oraz wykonania zadań i 

prac plastycznych w technice odpowiadającej wybranemu tematowi. 

 

7. Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku 

Wychowankowie mieli także okazję być uczestnikami zajęć rekreacyjno-ruchowych w Powiatowej 

hali sportowej w Radomsku, gdzie mogli spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej. 

Jednocześnie dzieci były gośćmi I urodzin ścianki wspinaczkowej. Dzieci trafiły pod opiekę 

wykwalifikowanego instruktora, który zapoznał uczestników z techniką wspinaczki oraz udzielał 

cennych wskazówek podczas wspinu. Wychowankowie mogli sprawdzić sprawność swoich mięśni 

na wielu drogach wspinaczkowych. W myśl zasady fair play nie zabrakło głośnego dopingu 

podczas zdobycia szczytu. 
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8. Redakcja Gazety Radomszczańska 

Uczestnicy świetlic byli także z wizytą w redakcji Gazety Radomszczańskiej. Dzieci miały 

okazję zapoznać się ze specyfiką pracy dziennikarza, przyglądać się pracy grafika nad wydaniem 

gazety, zobaczyć, jak przebiega techniczna obróbka materiałów oraz skład gazety. Celem zajęć 

było poszerzenie horyzontów dzieci oraz pogłębienie wiedzy na temat rożnych zawodów. 

 

9. Warsztaty z ratownikiem medycznym 

W drugim tygodniu ferii odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym. Na spotkaniu ratownik 

udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy 

w nagłych wypadkach. Pan ratownik uświadomił dzieciom na czym polega jego praca. Jak należy 

zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. 

Uświadomił uczniom iż tzw. ”złote minuty” ratują życie poszkodowanego. Przypomniał ważne 

telefony alarmowe. Ratownik pokazał uczniom jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako 

pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wskazówki 

związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Wyjaśnione zostało, dlaczego te czynności 

są tak ważne w pierwszych minutach. Dzieci dowiedziały się, jak stwierdzić, czy osoba 

poszkodowana straciła przytomność.  Po omówieniu zasad podopieczni bardzo chętnie i aktywnie 

brali udział wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika 

medycznego. 

Komendant Szczepu„X Czerwon Berety” przeprowadził dla uczestników świetlicy przy  

ul. Reja szkolenie z „ Zasad  udzielania  pierwszej   pomocy”. 

 

10. Spotkanie z Aktorami Polskiej Grupy Energetycznej 

W dniu 27 kwietnia na świetlicę nr 4 zawitała Grupa aktorów PGE wystawiając edukacyjny 

spektakl: „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”, o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii 

elektrycznej. Udział w tym niezwykłym wydarzeniu wzięli uczestnicy wszystkich Placówek Wsparcia 

Dziennego.  

Młodzi widzowie mieli okazję dowiedzieć się jak powstaje prąd, kiedy może być 

niebezpieczny, jak należy się w takich sytuacjach zachować, co oznaczają znaki na 

transformatorach, a także to, jak oszczędzać energię elektryczną. Dzięki przedstawieniu oraz 

dzięki grom i zabawom edukacyjnym, utrwalona została podstawowa wiedza. Przyciągające uwagę 

lalki, scenografia oraz piosenki dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń. 

 

11. Specjaliści 

„Bezpieczne wakacje”, takie hasło towarzyszyło dzieciakom podczas minionych wakacji. 

Aby wakacje były udaną zabawą i sprawiały mnóstwo radości dzieciom wychowawcy zadbali 

o spotkania ze specjalistami, celem przypomnienia stosowaniu zasad bezpieczeństwa n drodze, 

w lesie, nad wodą czy w górach. Nasi uczestnicy poznali te zasady podczas wizyty specjalnych 
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gości: strażaka, policjantów czy pani ze Stacji sanitarno Epidemiologicznej. Dużym 

zainteresowaniem cieszyła się możliwość skorzystania ku przestrodze alko i narkogogli. Podczas 

prowadzonych zajęć dzieciaki mogły sprawdzić jak czuje się osoba pod wpływem alkoholi 

i narkotyków.  

 

Uczestnicy mieli okazję skorzystać z zajęć ruchowych przeprowadzonych przez harcerki 

z 43 Drużyny Harcerek z Radomska. Harcerki przygotowały liczne zajęcia i konkurencje poprzez 

zabawę na świeżym powietrzu, które miały za zadnie rozwijać sprawność ruchową ale również 

wzmocnić relacje w grupie. 

Jednym z ważnych tematów oraz założeń zajęć odbywających się na świetlicy było bezpieczeństwo 

dzieci w trakcie ferii zimowych. Odbyły się spotkania z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej 

Policji w Radomsku oraz z panią inspektor ze Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomsku. 

Zajęcia miały charakter edukacyjno-profilaktyczny. Pani policjant przypomniała o zagrożeniach 

czyhających na dzieci w trakcie ferii zimowych, powiedziała też jak ich unikać. Pani aspirant 

omówiła ze wszystkimi uczestnikami zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów 

zimowych. Wspomniała także o tym, jak zadbać o własne bezpieczeństwo na drodze. Spotkanie 

zakończyło się wręczeniem licznych ulotek oraz odblasków. 

W związku z kilkoma incydentami wejścia na świetlicę nr 6 przy u. Strażackiej osób obcych 

w stanie nietrzeźwym wychowawca podjął współpracę z dzielnicowym KPP w Radomsku. Ww. 

systematycznie wizytował środowisko celem kontroli sytuacji na terenie świetlicy jak i również 

w jej okolicy. 

12. Kryta pływalnia MOSiR w Radomsku 

Dzieci skorzystały z krytej pływalni, gdzie każdy z uczestników miał możliwość zaprezentować 

swoje umiejętności. Czas spędzony „w wodzie” przysporzył wszystkim uczestnikom , oprócz 

korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych wrażeń. Celem wyjścia na krytą pływalnię było 

kształtowanie nawyków prozdrowotnych, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych, 

wyposażenie uczestników w podstawowy zasób umiejętności ruchowych, umożliwiających udział w 

pływaniu rekreacyjnym oraz wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. 

 

13. Akcja „List do Św. Mikołaja” 

Dzieci z wszystkich świetlicy wzięły udział w II edycji akcji ,, List do Świętego Mikołaja”, prosząc o 

wymarzone prezenty. Powstało wiele kolorowych, ciekawych listów, w ramach współpracy 

z wolontariuszką, koordynatorką i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia z Warszawy. Dnia 17 

grudnia dzieci wzięły udział w Gali wręczenia wymarzonych prezentów odbyła się w Miejskim 

Domu Kultury. Anonimowi wolontariusze obdarowali najmłodszych prezentami, o które dzieci 

prosiły we wcześniejszych listach.  
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14. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radomsku 

 

Uczestnicy odwiedzili Schronisko podczas ferii zimowych, wcześniej jednak przygotowali się 

organizując zbiórkę karmy dla zwierząt. Wizyta ta miała na celu uwrażliwić wychowanków na 

krzywdę, jaka się dzieje porzuconym, bezbronnym czworonogom, a ponadto dostarczyć 

niezbędnych informacji na temat adopcji zwierząt. 

 

15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku 

Pani psycholog przeprowadziła z dziećmi zajęcia słuchowo – językowe pn. „Oczy mają uszy”. Były 

to zabawy słowne na skojarzenia i koncentrację. 

 

16. Akcja sprzątania  

Uczestnicy świetlicy nr 6 na terenie „Suchej Wsi” mieli okazję zaangażować się w akcję 

porządkowania terenu mieszczącego się przy lokalnym zbiorniku wodnym przy ul. Strażackiej. 

W akcję zaangażowali się również pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta 

w Radomsku. Efekty pracy zostały dostrzeżone przez mieszkańców lokalnej społeczności. 

 

17. Projekt „Na skrzydłach młodości ku dorosłości”  

Celem projektu była integracja pokolenia młodych uczestników Placówek Wsparcia Dziennego 

wraz z uczestnikami Dziennego Domu Pomocy Społecznej – jednostki podległej Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomsku.  

Cele szczegółowe; 

1. Integracja dwóch pokoleń oraz wymiana doświadczeń 

2. Budowanie i wzmacnianie relacji międzypokoleniowych 

3. Kształtowanie empatii i prawidłowych postaw młodego pokolenia wobec osób 

w podeszłym wieku 

4. kształtowanie wrażliwości dzieci na potrzeby osób starszych 

5. rozwijanie aktywności, ekspresji twórczej dzieci i osób starszych, nauka posługiwania się 

różnorodnymi narzędziami ekspresji 

6. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczestników 

 

Projekt skierowany był do dwóch grup docelowych , jedną stanowiły dzieci i młodzież – uczestnicy 

świetlic, w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej, drugą zaś - osoby w podeszłym wieku – 

emeryci, renciści, którzy korzystają z usług DDPS. Odbiorcy projektu wzięli m.in. w plenerowym 

pikniku, który poprzedzony został oddzielnymi spotkaniami przygotowawczymi grup młodzieży i 

seniorów. Grupy te przygotowały dla siebie nawzajem zestaw konkurencji sportowych i zabaw 

integracyjnych, zajęć manualnych, własnoręcznie przygotowali poczęstunek, zaaranżowali miejsce 

pikniku.  



 

 78 

S
P

R
AW

O
ZD

AN
IE

 |
 2

0
1

8
-0

3
-0

8
  

Współpraca i porozumienie pomiędzy pokoleniami było szczególnym wyzwaniem. Aby mogła 

zaistnieć koniecznym było znalezienie „miejsca spotkania”, którym został naturalny plac zabaw 

przy świetlicy nr 3 przy ul. Brzeźnickiej – obszaru, w którym różnice pomiędzy światami, w których 

toczyło się i toczy życie starszych i młodszych przestają być powodem podziałów, a stają się raczej 

zasobem umożliwiającym lepsze realizowanie wspólnych celów. 

 

18. Radomsko gra w gry… 

„Gry planszowe rozwijają głowę” – to hasło przewodnie spotkań edukacyjnych, które odbyły się w 

Placówce Wsparcia Dziennego nr 1 w Radomsku. Potocznie zwane „planszówki” skupiły wokół 

siebie dzieci oraz młodzież radomszczańskich szkół zapewniając przede wszystkim ciekawą 

rozrywkę oraz integrację grupy. Zdrowa rywalizacja, śmiech, zabawa, rozmowa, a czasem 

śmieszne zachowania towarzyszyły uczestnikom spotkania podczas takich gier jak: „Gorący 

ziemniak”, „Nie śmiej się”, „Gdybyś był”, „Kto szybszy” czy „Złoty pociąg”. Okazało się, iż w dobie 

mocno rozwiniętego świata multimedialnego, gra planszowa może dostarczyć o wiele większych 

emocji, pozytywnych wrażeń i przeżyć umożliwiając jednocześnie bezpośredni kontakt z grupą, 

stworzyć okazję do poznania nowych osób poprzez wspólną zabawę. To stanowiło główny cel akcji, 

której za wartość dodaną można uznać walor edukacyjny gier, które także ćwiczą pamięć, 

rozwijają krytyczne myślenie, rozwijają wyobraźnię sprzyjając socjalizacji uczestników. 

Współorganizatorem przedsięwzięcia ze strony MOPS byli pracownicy, którzy wspólnie z 

wychowawcami świetlic zorganizowali i przeprowadzili spotkanie integracyjne, podjęli także 

współpracę z radomszczańskimi szkołami celem włączenia uczniów w akcję.  

 

19. Pszczelarz  

W maju Klub Młodziaka odwiedził pszczelarz . Spotkanie związane było z tematem zajęć „Kto żyje 

na łące”, miało na celu rozwinięcie zainteresowania dzieci przyrodą i tematem ekologii. Dzieci 

miały okazję zobaczyć jak wygląda strój pszczelarza, dowiedziały się jak powstaje miód oraz jak 

pożytecznymi owadami są pszczoły. Dzieci spróbowały miodu, dowiedziały się , jakie środki 

ostrożności należy zachować w przypadku, gdy w pobliżu nas pojawi się pszczoła. 

 

20. Współpraca z rodzicami 

Kontakt z rodzicami miał na celu: 

a. informowanie na bieżąco o zaistniałych problemach lub o rzeczach czysto 

organizacyjnych. 

b. dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z dziećmi 

c. lepsze poznanie przez wychowawców sytuacji rodzinnej dzieci.  

d. przekonanie obu stron o tym, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie 

realizowanych działań przez szkołę i dom oraz świetlicę. 

e. wymiana spostrzeżeń dotyczących rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci.  
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21. Współpraca z Asystentami rodzin MOPS w Radomsku 

Asystent rodziny ściśle współpracuje z wychowawcami i monitoruje czy dzieci przychodzą na 

świetlicę oraz ich zachowanie i postępy w nauce. Podejmuje działania interwencyjne  

i zaradcze na wniosek wychowawcy świetlicy. Prowadzi indywidualne konsultacje  

z wychowawcą. Wszelkie kontakty z asystentem są odnotowywane w dokumentacji dotyczącej 

dzieci.  

22. Współpraca z pedagogami szkolnym, nauczycielami 

a. Nawiązanie współpracy z pedagogiem PSP nr 7 podczas promocji Świetlicy nr 2. Integracja 

dzieci ze Świetlicy nr 2 z uczniami PSP nr 7. Plan wspólnego działania, spotkania, zabawy. 

b. współpraca z pedagogiem szkolnym PSP nr 4.  

c. Współpraca z 5 wychowawcami radomszczańskich szkół, dzieci biorących udział w 

zajęciach filmowych i teatralnych – wspólne spotkania w świetlicy podczas przedstawień 

 

23. Współpraca z psychologiem 

a. Nawiązanie współpracy z psychologiem, który na prośbę rodziców i wychowawców 

prowadzi spotkania z dwojgiem wychowanków Świetlicy nr 2 

 

24. Współpraca z pracownikiem socjalnym, kuratorem 

 

III. Wycieczki  

1. Wrocław. 

Uczestnicy świetlicy nr 4 oraz Klubu Wolontariusza brali udział w wycieczce do wrocławskiego 

ZOO. Dzieci miały możliwość zwiedzenia całego obiektu ze wszystkimi wybiegami, pawilonami oraz 

Afrykarium. W ogrodzie zoologicznym dzieci obejrzały pokazowe karmienia zwierząt, uczestniczyły 

w karmieniu pelikanów. Zwiedziły pawilony tematyczne, przedstawiające określony region świata i 

wybrane grupy zwierząt. Po krótkiej przerwie na posiłek, uczestnicy wycieczki odwiedzili również 

wrocławski rynek, otoczony ze wszystkich stron kolorowymi kamienicami . Dzieci mogły zobaczyć 

zabytkowy gmach ratusza i słynną fontannę na Placu Gołębim.  

2. Częstochowa  

W czasie ferii, 19 stycznia wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego Nr 6 z Suchej Wsi wzięli 

udział w wycieczce do Częstochowy. Była to okazja zarówno do zabawy i odpoczynku, jak i do 

poszerzenia horyzontów. Grupa najpierw udała się do Rezerwatu Archeologicznego, jednego z 

obiektów Muzeum Częstochowskiego. Podczas zajęć 'W mroku dziejów' uczestnicy dowiedzieli się 

o badaniach archeologicznych prowadzonych na terenie rezerwatu oraz wzięli udział w 

warsztatach lepienia z gliny. (zdjęcia 6-12) Potem dzieci oddały się zimowym szaleństwom na 

Miejskiej Ślizgawce, gdzie mogli sprawdzić jak polepszyła się ich umiejętność jazdy na łyżwach w 

porównaniu do zeszłorocznego wyjazdu.  
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3. „Osikowa Dolina” to miejsce w Koziegłowach słynące z pięknych wyrobów z drzewa 

osikowego. Wszystkie wyroby wykonane ręcznie z drewna osikowego są naturalne i 

ekologiczne. Technologia polega na ręcznym struganiu odpowiednimi heblami drewna 

osikowego na bardzo cienkie wióry a następnie wycinane, wyplatane i formowane są 

poszczególne elementy, później wyroby i kompozycje. 

Dzieci z kilku Placówek Wsparcia Dziennego miały możliwość uczestniczyć w warsztatach 

artystycznych pt: „Nowoczesne Wiórkarstwo”. Oprócz wykonanych własnoręcznie wspaniałych 

dekoracji takich jak osikowy jeżyk i osikowy koszyk uczestnicy zabierali ze sobą niezapomniane 

wrażenia i pozytywną energię jaką daje czas spędzony w świecie kolorowych osikowych płatków. 

Warsztaty były niebanalną formą edukacji, rozwoju kreatywności i zdolności manualnych. Po 

zajęciach był także czas na wspólną zabawę w ogrodzie oraz ognisko. 

 

4. Warszawa  

 

Uczestnicy świetlic wzięli udział w wycieczce do Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. 

Wycieczka w całości została zasponsorowana przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy 

razem”. 

 

IV. Osiągnięcia dzieci 

1. Wyróżnienie w postaci dyplomów dla trzech dziewcząt w powiatowym konkursie 

recytatorskim i poezji śpiewanej im. K. K. Baczyńskiego organizowanym przez II LO.  

2. Wychowanka świetlicy, za namową opiekunki została przyjęta do zespołu wokalnego 

działającego przy MDK w Radomsku.  

3. Rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną wykonaną przez 

każdą z Placówek Wsparcia Dziennego. 

4. Udział dwojga wychowanków Świetlicy nr 2 w konkursie recytatorskim dla szkół 

podstawowych i gimnazjalnych w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Wyróżnienie dla 

jednej z dziewczynek w wieku gimnazjalnym. 

5. Wychowankowie Pogotowia Lekcyjnego brali udział w Ogólnopolskim Projekcie Filmoteka 

Szkolna. Znaleźli się w czołówce projektowych zespołów filmowych w Polsce. 

6. Otrzymanie dyplomu uznania dla wolontariuszy MDK-u w Radomsku zorganizowanym w 

ramach obchodów II Radomszczańskiego Dnia Wolontariatu 2017 do których należą 

wychowankowie świetlicy. 

7. Dyplom za udział w konkursie plastycznym – Praca inspirowana twórczością T. Różewicza  

8. Udział w konkursie poetyckim w ramach Różwicz Open Festiwal. 

9. Projekt „Różewicz” wśród najlepszych – opublikowanie naszego filmu o Różewiczach na 

głównej stronie internetowej ogólnopolskiego projektu edukacyjnego – „Filmoteka 

Szkolna. Akcja!”  
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10. Udział dzieci w konkursie plastycznym Stowarzyszenia na rzecz dzieci - „Pomagajmy 

razem” pt: „Mój dom, moje miejsce” 

11. Otrzymanie dyplomu uznania dla wolontariuszy MDK-u w Radomsku zorganizowanym 

w ramach obchodów II Radomszczańskiego Dnia Wolontariatu 2017 do których należą 

wychowankowie świetlicy. 

12. udział w szkolnym przedstawieniu teatralnym o tematyce savoir vivre.  

13. sporządzenie prac plastycznych na konkurs Pt. „Radomsko jak malowane”  

 

V. Udział wychowawców w szkoleniach  

1. Udział wychowawcy PWD nr 3 w konferencji ,, Wspieranie rodziny w województwie łódzkim-

funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny w dniu 06.10.2017 r 

w Łodzi. 

2. Udział wychowawców w szkoleniu pt. „Mobing w pracy” – czerwiec  

3. 13 maja wychowawczyni Klubu Młodzieka wzięła udział w szkoleniu w Katowicach 

organizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek pt „Bajkowy maraton”. 

Wychowawczyni zdobyła certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć oraz materiały 

edukacyjne. 

4. „Elementy prawa istotne w pracy Asystenta Rodziny, Mediacja w pracy Asystenta Rodziny- 

zasady skutecznej mediacji.” 

5. „Telefon zaufania” 

 

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 Liczba 
wolontariuszy 
ogółem 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne w Radomsku 1 

18 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w 1 
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Radomsku 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt 14 

Klub Wolontariusza 2 

Wolontariat indywidualny 

Miejsce świadczonych usług Liczba wolontariuszy Liczba 
wolontariuszy 
ogółem 

Pomoc dzieciom w lekcjach-”Pogotowie 
lekcyjne” 7 

13 Wolontariat opiekuńczy 5 

Seniorzy/osoby niepełnosprawne 1 

Ogółem liczba wolontariuszy 31 

 

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).  

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.  

 

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 

zawodowych. 
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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, 

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. Współpraca Stowarzyszenia z MOPS zaowocowała pomysłem na 

wsparcie osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin,  w formie informatora.    

Założeniem informatora było zebranie informacji na temat możliwości ubiegania się dla 

ww. osób o wsparcie zarówno finansowe,  prawne, usługowe, medyczne, psychologiczne.  

Informator ten ma ułatwić jak najszybszy dostęp do tych informacji, które z punktu 

widzenia osób chorych, niejednokrotnie samotnych i bezradnych stanowią kluczowe 

wsparcie. W tym zakresie członkowie Stowarzyszenia, jak i pracownicy MOPS (pracownik 

socjalny Punktu Konsultacyjnego ds. osób niepełnosprawnych i Koordynator ds. 

wolontariatu) zebrali i opracowali najistotniejsze informacje o zakresie świadczonego 

wsparcia przez poszczególne instytucje wraz z danymi kontaktowymi, które następnie 

zostały  zamieszczone w informatorze.  

 

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. 
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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 

w rozwój osobisty ludzi młodych, możliwości wykorzystania własnego potencjału w działaniach 

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. II Radomszczański Dzień Wolontariatu  

Patronat honorowy w roku 2017 objął Prezydent Miasta Radomska oraz Starosta Powiatu 

Radomszczańskiego. Galę zaszczycił gość specjalny, niezwykły człowiek, który swoje życiowe 

tragedie potrafił przekuć w życiowe zwycięstwa, niejednokrotnie opłacone morderczym wysiłkiem, 

bardzo ciężką pracą a wszystko po to, by wspierać tych, którzy  tej pomocy najbardziej potrzebują. 

Gala miała swój charakter edukacyjny, nietuzinkowe doświadczenia Gościa były dla wszystkich 

uczestników Gali  inspiracją do podejmowania życiowych wyzwań tak, by to, co niemożliwe stało 

się możliwe, jak miało i nadal ma to miejsce. Uroczystość ta nie mogła odbyć się również  bez 

nagród za najaktywniejszą działalność woluntarystyczną. W ramach konkursu „Wolontariat i ja”, 

którego celem była promocja działań woluntarystycznych prowadzonych w różnych obszarach 

życia społecznego  m.in. ekologia, oświata, sport, kultura, zdrowie, prace administracyjne, 

wolontariat pracowniczy, pomoc społeczna, e-wolontariat. Kapituła konkursu wyłoniła zostały trzy 

nagrody, statuetkowe „skrzydła Nike” powędrowały do Wolontariuszy Uniwersytetu III Wieku 

„Wiem Więcej”, Wolontariuszy Miejskiego Domu Kultury oraz  ucznia Zespołu Szkół Elektryczno-

Elektronicznych w Radomsku. Uroczystość ta była również okazją uhonorowania Głównej 

Księgowej MOPS w Radomsku  oraz włodarzy  Prezydenta Miasta Radomska oraz Starostę 

Powiatu Radomszczańskiego za promocję aktywności wolontarystycznej jako znaczącego 

elementu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz  wzmacnianiu postaw 

prospołecznych wśród mieszkańców miasta Radomska. Imprezę uświetnił występ solistów 

w interpretacjach wokalnych, Zespołu „Tacy nie inni” działającego przy MDK. 

 

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 
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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” i pozostałych Placówek 

Wsparcia Dziennego MOPS w Radomsku. 

 

4. Monitoring pracy wolontariuszy  

W celu zapewnienia wysokiego standardu usług wolontarystycznych aktywność wolontariuszy, 

którzy zawarli umowę z Ośrodkiem o współpracy była monitorowana poprzez bezpośredni kontakt 

z samymi wolontariuszami oraz ich podopiecznymi. Spotkania umożliwiły podejmowanie szybkich 

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 VI – VIII 2017 r. wartość projektu 

5.000,00 zł W ramach projektu trzech wolontariuszy – pracowników MOPS w Radomsku oraz 

trzech wolontariuszy KWB Bełchatów postanowili wesprzeć działaniami remontowymi Dom Życia 

i Nadziei im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Częstochowie. Dom jest placówką opiekuńczo-

wychowawczą przeznaczoną dla dzieci, których życie bądź zdrowie w środowisku rodzinnym są 

zagrożone. Dzieci przyjmowane są głównie z interwencji Policji lub Pogotowia Ratunkowego, na 

podstawie postanowienia sądu, a także przez „Okno życia”. Problemem placówki stała się 

zniszczona przez zalanie sala rehabilitacyjna, którą wolontariusze postanowili wyremontować. 

Remont obejmował prace malarskie, zerwanie starej podłogi, położenie nowych paneli, montaż 

nowego oświetlenia doposażenia sali w lustra. Ostatecznie sala została oddana ponownie do 

użytku.  
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
1.  Dane podstawowe: 

 

 

1 

 

Pełna nazwa ŚDS 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku 

 

2 

Adres ŚDS wraz z nr 

NIP, REGON, telefon, 

fax, mail 

 97 – 500 Radomsko , ul.Stara Droga 85  

tel.44 738-15-87, sds@mops – radomsko.pl 

 

3 

 

Typ Domu 

 

A   B   C  -   (odpowiednie podkreślić) 

 

4 

 

Zasięg działania ŚDS z 

podziałem na powiaty, 

miasta i gminy 

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. 

8.   Gmina Żytno  – porozumienie zawarte dn.15.06.2011r. 

 

5 

 

Typ wg wzoru: 

 

 

ŚDS GS;           ŚDS GN;            ŚDS PS;              ŚDS PN1   -   

(odpowiednie podkreślić) 

 

6 

 

Standardy – TAK / NIE 

(odpowiednie proszę 

podkreślić) 

jeżeli NIE to jakich nie spełnia, dlaczego i proszę wskazać planowany 

termin ich osiągnięcia: 

 

2.  Uczestnicy  

a) Liczba statutowa –  60 

b) Liczba uczestników wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego  2017 – ogółem 

60, w podziale na kategorie uczestników: 

 A - 20 ;  B - 40      

     w tym: na osoby ze spektrum autyzmu  2  i ze sprzężoną niepełnosprawnością 15 (zgodnie 

z wytycznymi MRPiPS) 

                                                      
1
  gdzie: ŚDS GS – ŚDS prowadzi gmina; 

 ŚDS GN – ŚDS działa na zlecenie gminy; 
 ŚDS PS –  ŚDS prowadzi powiat;  
 ŚDS PN – ŚDS działa na zlecenie powiatu. 
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c) Roczna liczba osób objętych wsparciem  65 

d) Zmiana liczby uczestników w ciągu roku sprawozdawczego oraz przyczyny tych zmian: 

przybyło:  5  w tym na zastępstwo 0 

ubyło: 5 

z powodu: -rezygnacja z powodu złego stanu zdrowia -  2 

                  -zaproponowanie innej formy wsparcia      -  1 

                  - uchylenie decyzji (zgon uczestnika)          - 1 

                  - zmiana miejsca zamieszkania                    - 1 

e) Inne informacje o uczestnikach: 

− Struktura wiekowa uczestników: 

przekrój 

wiekowy 

16-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 Powyżej 90 r.ż 

liczba 

uczestnik

ów 

 13 11 17 12 6 1   

  

3. Wykaz partnerów społecznych, z którymi współpracuje dom i ich udział w zapewnieniu integracji 

społecznej uczestników: 

 

Lp. Partner opis współpracy Efekty2 

1 Miejski Dom Kultury         

w Radomsku 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 

mieli możliwości zaprezentowania swoich 

osiągnięć dla szerszej publiczności biorąc udział w 

kiermaszu prac a także brali udział w 

Rdomszczańskich Dniach Integracji wykonując 

program wokalny  

Integracja uczestników z najbliższym 

otoczeniem społecznym. 

Prezentacja umiejętności teatralnych 

i muzycznych dla szerszej 

publiczności. 

2 Specjalny Ośrodek 

Szkolno Wychowawczy 

Wspólne występy   oraz śpiewanie piosenek i 

kolęd . 

Integracja uczestników ŚDS z 

najbliższym środowiskiem lokalnym. 

Nabycie nowych umiejętności 

wokalnych i umiejętności 

społecznych. Integracja uczestników 

ŚDS z uczniami SOSW w Radomsku. 

3 Mobilne Centrum 

Informacji Zawodowej w 

Piotrkowie Tryb. 

Zdobycie nowych umiejętności interpersonalnych 

w trakcie cyklicznych zajęć grupowych 

Integracja uczestników śds. Zdobycie 

nowych umiejętności 

interpersonalnych. Integracja 

wewnętrzna grupy uczestników śds. 

4 SP nr1 w Radomsku Wspólne śpiewanie piosenek na terenie ŚDS. Integracja uczestników śds z 

uczniami szkoły podstawowej. 

Mośliwośc zaprezentowania 

własnych umiejętności wokalnych. 

Integracja wewnętrzna grupy 

uczestników śds 

                                                      
2
  W szczególności należy ocenić efekty współpracy w następujących zakresach: integracji wewnętrznej 

grupy uczestników, integracji grupy uczestników z lokalną społecznością, integracji poszczególnych 

uczestników z ich najbliższym otoczeniem społecznym, w tym – z rodziną oraz wejścia/powrotu uczestników na 

rynek pracy  
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5 SP nr3 w Radomsku Uczestnicy ŚDS brali udział w cyklicznych 

spotkaniach integracyjnych organizowanch na 

terenie SP3 

Integracja uczestników ŚDS ze 

społecznością lokalną a także  z 

uczniami SP nr 3 

6 SP w Szczepocicach 

Gmina Radomsko 

Występy teatrtalne dzieci ze szkoły dla 

uczestników ŚDS. 

Wspólne warsztaty krawieckie zorganizowane na 

terenie ŚDS. 

Integracja uczestników ŚDS z 

uczniami szkoły postawowej  

 

4. Funkcjonowanie i efekty pracy środowiskowego domu samopomocy w ocenie jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie Domu (po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem i z uwzględnieniem dokonanych spostrzeżeń i / lub wniosków z nadzoru oraz 

uwag i opinii uczestników, ich rodzin i/lub innych mieszkańców gminy/powiatu, jeśli takie 

informacje są w posiadaniu samorządu). 

 

W opinii władz samorządowych Miasta Radomsko funkcjonowanie i efekty pracy ŚDS w 

Radomsku oceniane jest bardzo wysoko. Szczególnie samorząd zwraca uwagę na fakt, że 

funkcjonowanie ŚDS ma bardzo pozytywny odbiór w środowisku lokalnym. Mieszkańcy  bowiem  

bardzo chętnie i licznie uczestniczą we wszystkich projektach i imprezach na rzecz integracji 

środowiska lokalnego z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto z opinii najbliższej rodziny 

uczestników wynika, że nie wyobrażają sobie już funkcjonowania swoich najbliższych poza 

wsparciem ŚDS. Zauważają  wyraźne korzyści z uczestnictwa 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. 

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 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 

 

Lp. 

 

Procedura "Niebieskie Karty" realizowana w 2017 roku 

 

 

Ilość 

1 Liczba NK założonych w 2017 r. 78 

2 Liczba NK założonych w 2017 r. i zakończonych w 2017 r.   29 

3 Liczba NK założonych w 2016 r. i kontynuowanych w 2017 r. 41 

4 Liczba NK założonych w 2016 r. i zakończonych w 2017 r. 63 

5 Liczba NK założonych w 2015 r. i zakończonych w 2017 r. 7 

6 Liczba NK założonych w 2015 r. kontynuowanych w 2017 r. 8 

7 Liczba NK założonych w 2014 r. i zakończonych w 2017 r.   2 

8 Liczba NK założonych w 2014 r. i kontynuowanych w 2017 r.   0 
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9 Liczba NK założonych w 2013 r. i zakończonych w 2017 r. 2 

10 Liczba NK założonych w 2013 r. i kontynuowanych w 2017 r.   2 

11 Liczba NK założonych w 2012 r. i zakończonych w 2017r.   0 

12 Liczba NK założonych w 2012 r. i kontynuowanych w 2017r.   0 

13 Liczba NK założonych w 2011 r. i zakończonych w 2017 r.   0 

14 Liczba NK założonych w 2011 r. i kontynuowanych w 2017 r.   0 

15 Liczba NK realizowanych wg stanu na dzień 31 XII 2017r. 102 

16 Liczba NK założonych przez funkcjonariuszy KPP w Radomsku 51 

17 Liczba NK założonych przez pracowników socjalnych 
  

22 

18 Liczba NK założonych przez MKRPA w Radomsku 3 

19 Liczba NK założonych przez pracowników oświaty   2 

20 Liczba NK założonych przez służbę zdrowia 0 

21 Liczba grup roboczych NK „C” 96 

22 Liczba grup roboczych NK „D” 76 

23 Liczba spotkań członków grup roboczych w ramach dalszych działań 488 

24 Liczba odbioru dzieci w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy   0 

 

Statystyka ofiar przemocy wg kryterium wieku w 2017: 
0-18 lat- 2 małoletnich 
19- 65 lat- 61 osób 
powyżej 66 lat- 15 osób 

 

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 

rozeznanej sytuacji i uzyskanych informacji. 

 

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 2 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.  
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3. Wsparcie psychologiczne 

W 2017 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 402. 

 

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 jedną rodzinę. 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 4 posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, podczas których omawiane były sprawy organizacyjne pracy Zespołu i grup 

roboczych, rekomendowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radomsko na lata 2017 – 2019, dokonywano oceny 

sytuacji w rodzinach, w których występują przesłanki do zamknięcia procedury „Niebieskiej Karty”, 

jak również podejmowano decyzje o zakończeniu procedury „Niebieskiej Karty” bądź jej 

kontynuowaniu. W 103 sprawach członkowie Zespołu w podjętych głosowaniach uznali za 

zasadne zamknięcie procedur „Niebieskiej Karty”. Natomiast w 7 sprawach stwierdzono, że 

należy kontynuować pracę  z rodziną, utrzymać monitoring oraz uzupełnić dokumentację. Ogółem 

na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017 roku poddano analizie 110 Niebieskich 

Kart 

 

6. Dane statystyczne 

W ogólnej liczbie 87 wypełnionych w 2017 roku formularzy „Niebieska Karta - A”, 78 z nich 
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stanowiły Karty wszczynające procedurę, a 9 formularzy dotyczyło kolejnych przypadków 

przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury. W 65 przypadkach aktom przemocy 

towarzyszyło spożycie alkoholu. Poniższy wykres obrazuje liczbę „Niebieskich Kart” założonych 

w 2017 roku przez policję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oświatę. Podobnie jak to miało miejsce w latach 

poprzednich brak było procedury „Niebieskie Karty” wszętych przez uprawnione przez 

ustawodawcę Zakłady Opieki Zdrowotnej. 

 

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 procedur „NiebieskieKary”. W roku 2012 wszczęto 67 procedur, w 2013 

było 88 procedur, w 2014 roku wpłynęły 90 nowych „Niebieskie Karty”, w roku 2015 wpłynęły 105 

„Niebieskie Karty“, w 2016 roku było 112 nowych „Niebieskie Karty“ natomiast w 2017 wszczęto 

78 nowych procedur „Niebieskie Karty“. Omówione dane przedstawia poniższy wykres. 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż od 2011 do 2016 roku 

systematycznie wzrastała liczba ujawnianych aktów przemocy domowej, która była tożsama z 

liczbą wypełnianych „Niebieskich Kart”. W 2017 roku nastąpił spadek liczby procedur „Niebieskie 

Karty, który może być rezultatem systemowej pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych 

służb, która dociera do coraz większej liczby osób. 

Projekt „Mamy moc, aby pokonać przemoc”  
W 2017 roku (czerwiec-grudzień), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Mamy 

moc, aby pokonać przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2017 r.  

W ramach projektu przeprowadzono pedagogiczne poradnictwo specjalistyczne dla uczestników, 

które miało na celu podniesienie wiedzy w sferach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

rodziny oraz uświadomienie im, jak bardzo zachowanie dorosłych rzutuje na zachowanie dzieci.  

W tym czasie udzielono porad 25 osobom w różnym wieku. Kilka osób (głownie kobiety) korzystało 

z porad kilkakrotnie, gdyż spotkania takie dawały dodawały im odwagi, przezwyciężały poczucie 

wstydu, który często towarzyszy osobom doznającym różnorakiej formy przemocy. Celem tych 

spotkań było także przezwyciężenie bezradności i wyzbycie się osamotnienia z problemami. 

Również w ramach projektu „Mamy moc, aby pokonać przemoc”, przeprowadzono poradnictwo 

specjalistyczne z psychologiem, posiadającym doświadczenie pracy indywidualne,  jak  i z grupą. 

Utworzono grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Z usług psychologa 

skorzystały 32 osoby. W ramach projektu utworzono Punkt Porad Prawnych, w których dyżurował 

prawnik. Łącznie z porad prawnych skorzystało 15 osób. Kilka osób (głównie kobiety) korzystało  

z porad kilkakrotnie. W październiku 2017 roku, został zorganizowany wyjazd integracyjno-

szkoleniowy dla uczestników projektu połączony z warsztatami prowadzonymi ze specjalistą 

(psychologiem zatrudnionym do projektu).  W wyjeździe uczestniczyło 15 osób. 
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W 10 szkołach podstawowych (łącznie w 33 klasach) w Radomsku, przeprowadzone zostały 

zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W zajęciach uczestniczyło 620 dzieci i młodzieży. W tym: 

warsztaty z psychologiem –277 warsztaty z pedagogiem – 343. Scenariusz zajęć zawierał mini 

wykład, prace indywidualne, prace grupowe, rozmowy kierowane, dyskusje. Wszystkie spotkania 

były poprzedzone wypełnieniem krótkiej ankiety stwierdzającej stan wiedzy na podany temat. Na 

zakończenie zajęć, w końcowej ankiecie uczniowie określili wzrost wiedzy na omawiany temat.  

W opinii osób realizujących projekt, dyrekcji i grona pedagogicznego szkół biorących udział w tym 

zadaniu, jest to największy wymierny sukces działań projektowych. 

W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych projektu „Mamy moc, aby pokonać przemoc” 

pod nadzorem pedagoga zatrudnionego  w projekcie, odbyły się warsztaty edukacyjne 

wykorzystujące dramę  jako formy komunikacji, rozgrywając różne scenariusze rozwiązywania 

konfliktów pt. „Bez złości mamy więcej radości”. W październiku 2017 roku, ruszyło szkolenie  

z zakresu samoobrony dla uczestniczek projektu „Mamy moc, aby pokonać przemoc”. 

Dziesięciogodzinne szkolenie dla 11 uczestniczek obejmowało m.in. naukę technik obrony przed 

uderzeniami, kopnięciami, chwytami, chwytami za ubranie, duszeniami, atakami kiedy kobieta 

znajduje się na ziemi oraz innymi sytuacjami zagrożenia. Zajęcia prowadzone były przez 

doświadczonego instruktora Aikido. Szkolenie odbywało się w Środowiskowym Domu 

Samopomocy przy ul. Stara Droga w Radomsku.  

 

Projekt „Mamy moc, aby pokonać przemoc” to także konkurs literacki pod tym samym tytułem. 

Konkurs adresowany był dla dzieci szkół podstawowych i ostatnich klas szkół gimnazjalnych. 

Celem konkursu literackiego było promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy, 

wyrażenie dezaprobaty wobec przemocy - uznanie przemocy za naruszenie praw człowieka, 

zmiana agresywnych i przemocowych zachowań na zachowania pożądane i społecznie 

akceptowane, pobudzenie wyobraźni dzieci:  jak same mogą przeciwdziałać zjawisku przemocy. 

Łącznie na konkurs napłynęły 43 prace ze szkół podstawowych z terenu miasta Radomska. 
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Trzyosobowa komisja konkursowa po przeczytaniu wszystkich prac przyznała nagrody i 

wyróżnienia w kat. 6-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.  

 

W ramach zadania zaprojektowano, wydrukowano i rozpowszechniono 200 szt. plakatów  

i 100 szt. ulotek, w których zamieszczone były wszelkie niezbędne informacje związane  

z realizacją projektu jak i prowadzonych działań na rzecz ofiar przemocy. Zakupiono także gablotę 

zewnętrzną, w której zamieszczano wszelkie istotne informacje związane z realizacją projektu jak  

i prowadzonych działań na rzecz ofiar przemocy. 

 

Realizacja projektu „Mamy moc, aby pokonać przemoc” przyczyniła się do rozwiązania części 

problemów ofiar przemocy i członków ich rodzin, jak również wpłynęła korzystnie na ich 

funkcjonowanie w środowisku lokalnym.  
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KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

KLUB AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ(do 26.04.2017r.) 
 

W okresie sprawozdawczym 2017r. w Klubie Aktywizacji Zawodowej zarejestrowano 17 nowych 

klientów, łącznie w KAZ (od 2012r) działaniami objęto 994 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 społecznie-

użytecznych 

• 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. Prace społeczno-użyteczne IV-XI 2017r.  

W 2017r. w pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 50 osób, które wykonywały drobne 

prace porządkowe, gospodarcze, prace kuchenne w placówkach oświatowych, kulturalnych i 

instytucjach na terenie miasta Radomska. 

 

II „Gwarancje dla młodzieży” 

Klub Aktywizacji Zawodowej MOPS w Radomsku w ramach współpracy z Łódzką Wojewódzką 

Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi zrekrutował do udziału w Projekcie 15 osób. 

Warsztaty z doradcą zawodowym były pierwszą formą grupowego wsparcia, w którym brała udział 

młodzież w wieku 18-24 lat. Podczas zajęć doradca zawodowy zrealizował z uczestnikami projektu 

ćwiczenia mające na celu wzajemne poznanie się oraz zintegrowanie grupy. Poruszono również 

zagadnienia dotyczące indywidualnego planu działania w kontekście rozwoju zawodowego, 

diagnozy zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych. Kolejne zajęcia były związane z tematyką 

rynku pracy: metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 

autoprezentacja,  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i 

usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Następnym 
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etapem realizacji projektu były zajęcia z psychologiem w ramach poradnictwa grupowego oraz 

indywidualnych spotkań ze specjalistą. Po zakończeniu działań miękkich uczestnicy projektu 

rozpoczęli naukę na kursach zawodowych i zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie obsługi 

ładowarko-koparki, obsługi wózka widłowego z wymianą butli gazowej natomiast kobiety zdobyły 

kwalifikacje w zawodzie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Ważnym atutem realizowanego 

projektu był fakt, iż uczestnicy po ukończeniu kursów zawodowych  mogli szlifować swoje 

umiejętności praktyczne na stażach zawodowych u radomszczańskich pracodawców. 

 

III. Rekrutacja do Projektu „KIS Radomsko- W kierunku zmiany”. 

Zarządzeniem nr 28/2017 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 27.04.2017r. zmieniono 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Dotychczas 

funkcjonujący Klub Aktywizacji Zawodowej został przekształcony w Klub Integracji Społecznej. 

Utworzenie i funkcjonowanie Kis jest realizowane w ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku 

zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Do Projektu zrekrutowano 95 osób zainteresowanych uczestnictwem w działaniach projektowych, 

z czego Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 50 osób w I turze, natomiast 45 osób zostało 

umieszczonych na liście rezerwowej.  

Celem nadrzędnym Projektu w ramach którego działa KIS jest wzrost zdolności do zatrudnienia 

oraz integracji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Radomska. 

Każdy z uczestników jest objęty usługami aktywnej integracji społecznej i zawodowej wynikającymi 

z planu opracowanego przez doradcę zawodowego oraz psychologa jak również pomocą i 

wsparciem pracownika socjalnego. 

Uczestnicy Projektu uczestniczą w Grupach Wsparcia, Treningach Umiejętności Społecznych oraz 

uczą się języka angielskiego. W perspektywie zawodowej zostaną wyposażeni w kwalifikacje 

zawodowe na kursach zawodowych zgodnych z predyspozycjami indywidualnymi aby w 

konsekwencji nabyć doświadczenie zawodowe podczas sześciomiesięcznych staży pracy. 

 

WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, SPOTKANIA REKRUTACYJNE ZORGANIZOWANE 

W RAMACH KAZ 

• warsztaty w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej dla klientów MOPS oraz zajęcia 

dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, (w tym były zajęcia 

informacyjne, edukacyjne, instruktażowe, praktyczne i edukacyjne) 

realizowane przez doradców Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Tryb. 

• spotkania informacyjno –rekrutacyjne dla uczestników w Projektach, również w ramach 

współpracy z OHP, Centrum Kształcenia Educator, Żak 
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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. 

4. Agencje Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej 

• 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 

7.Centrum Kształcenia dla Dorosłych „Sokrates” 

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

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

dozorów. 

 

KLUB AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: 

• 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 2017r. KAZ kierował osoby bezrobotne do uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych,  
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DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018r. 

• 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 bezrobotnych- 

poszukujących 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, 

• dalsze prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, terapeutycznej, 

• współpraca i wymiana informacji z krajowymi organizacjami i instytucjami działającymi w 

zakresie aktywizacji zawodowej , 

• rekrutacja do PSU 

• rekrutacja do Projektu „KIS Radomsko- W kierunku zmiany” II edycja 
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PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ORGANIZAOWANE 
NA TERENIE MIASTA RADOMSKA W 2017 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 okresie  03.04.2017r. – 30.11.2017r. (na podstawie Porozumienia Nr 1/2017 

z dnia 27.03.2017r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy 

Starostą Powiatu Radomszczańskiego a Urzędem Miasta Radomsko): 

• 50 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 03.04.2017r. do 30.11.2017r. 

na terenie miasta: 

• pomoc kuchenna, asystent nauczyciela przedszkola, sprzątaczka, robotnik 

gospodarczy, na terenie szkół, przedszkoli, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Radomsku, Urzędu Miasta Radomsko, Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 

Radomsku, Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomsku, Miejskiego Domu 

Kultury w Radomsku, Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku, Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Radomsku, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Radomsku. 

• pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej w Dziale Usług Opiekuńczych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, 

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

w okresie 03.04.2017r. do 30.11.2017r. 

L.p. 

Okres 

wykonywania 

prac społecznie 

użytecznych 

Liczba osób 

wykonujących 

prace 

społecznie 

użyteczne 

Liczba godzin 

wypracowanych w 

ramach prac 

społecznie 

użytecznych 

Stawka 

za 

godzinę 

pracy 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

pieniężnych 

a) IV 2017r.  50 1956 8,10 zł 15843,60 

b)  V 2017r.  49 1844 8,10 zł 14936,40 

c)  VI 2017r.  50 1844 8,10 zł 14936,40 

d)  VII 2017r.  48 1864 8,10 zł 15098,40 

e)  VIII 2017r.  49 1923 8,10 zł 15576,30 

f)  IX 2017r.  48 1746 8,10 zł 14142,60 

g)  X 2017r.  48 1820 8,10 zł 14742,00 

h)  XI 2017r.  48 1779 8,10 zł 14409,90 

Razem IV– XI 2017r.  14776  119685,60 

Udział Funduszu Pracy 60 % 71811,36 

Udział Gminy 40 % 47874,24 
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2017

DZIAŁ 1. ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

LICZBA OSÓB W PRZELICZENIU NA 
PEŁNE ETATY

1 2

OGÓŁEM 1) 1 197 187,50

SŁU�BY WOJEWODY REALIZUJ�CE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY 
SPOŁECZNEJ

2 0 0,00

w tym:

inspektor do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

REGIONALNE O�RODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 0 0,00

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

(w. 6+7+8+9+11+12+13+14+16+17+18+19+20+21+22+23)

z tego:

dyrektor, zast�pca dyrektora

kierownik, zast�pca kierownika 7 0 0,00

kierownik działu 8 0 0,00

kierownik sekcji 9 0 0,00

pracownicy socjalni ogółem

(w. 11+12+13+14+16)

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

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

w tym: (z wiersza 15)

b�d�cy pracownikiem socjalnym

starszy specjalista pracy z rodzin� 17 0 0,00

specjalista pracy z rodzin� 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

O�RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

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

z tego:

kierownicy

zast�pcy kierowników 26 2 2,00

pracownicy socjalni ogółem

MRPiPS-03
Sprawozdanie półroczne i roczne

z udzielonych �wiadcze�
pomocy społecznej - pieni��nych,

w naturze i usługach

Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urz�du Wojewódzkiego

za I-XII 2017 r. Przekaza� / wysła� 
do 20 lipca za I półrocze; do 20 stycznia za rok

1,00

36,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,50

0

0

0

0

0

0

174

1

37

3

5

6

10

11

16

24

25

WYSZCZEGÓLNIENIE

0

27

Fax 

Numer identyfikacyjny REGON:

 004700786

MINISTERSTWO RODZINY, 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

Tel. 44 6832885
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(w. 28+29+30+31+34)

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

specjalista pracy socjalnej 29 20 20,00

starszy pracownik socjalny 30 6 5,75

pracownik socjalny 31 10 10,00

w tym: (z wiersza 27)

w rejonach opieku�czych

główny specjalista 33 0 0,00

w tym: (z wiersza 33)

b�d�cy pracownikiem socjalnym

36,75

1,00

32,75

0,00

1

33

0

3727

28

32

34
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aspirant pracy socjalnej 35 0 0,00

pracownicy wykonuj�cy usługi opieku�cze 36 43 42,50

pracownicy wykonuj�cy specjalistyczne usługi opieku�cze 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 87 79,75

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 42 3 3,00

w tym:

oddelegowani z o�rodków pomocy społecznej

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 44 0 0,00

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 45 0 0,00

w tym:

rodzinnego

O�RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 47 0 0,00

O�RODKI WSPARCIA 48 20 19,00

z tego:

O�RODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

w tym:

�rodowiskowe domy samopomocy

DZIENNE DOMY POMOCY 51 5 5,00

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIE�MI I KOBIET W CI��Y 52 0 0,00

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH 53 0 0,00

INNE O�RODKI WSPARCIA 54 0 0,00

0,00

14,00

14,00

0,000

0

15

43

46

49

50 15

1) Kolumna 1 odzwierciedla rzeczywist� liczb� osób zatrudnion� w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Kolumna 2 stanowi sum� wierszy 2+4+5+24+(42-43)+44+45+47+48.
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DZIAŁ 2A. UDZIELONE �WIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJ� 
�WIADCZENIA 1)

LICZBA �WIADCZE�
KWOTA �WIADCZE� 

w zł
LICZBA

RODZIN 1)
LICZBA OSÓB W 
RODZINACH 1)

1 2 3 4 5

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU	CZE W MIEJSCU 
ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

1 3 1977 55294 3 7

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWI�ZANYCH Z 
KL
SK� �YWIOŁOW� LUB EKOLOGICZN�

2 0 0 0 0 0

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

3 0 0 0 X X

w tym:

       zasiłki celowe w formie pieni��nej

       w naturze (schronienie, posiłek, niezb�dne ubranie) 5 0 0 0 X X

POMOC – ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgod� 
na pobyt ze wzgledów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na 
terytorium RP

6 0 0 0 X X

w tym:

      zasiłki celowe w formie pieni��nej

      w naturze (schronienie, posiłek, niezb�dne ubranie) 8 0 0 0 X X

Wynagrodzenie nale�ne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 
przyznane przez s�d

9 10 135 32226 X X

X

X

X

X

0

0

0

00

1) W kolumnie 1, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymuj�cych decyzj� �wiadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, �e osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez wzgl�du na liczb�, kwot� i cz�stotliwo�� otrzymanych �wiadcze�. 

4

7

0

FORMY POMOCY

0
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DZIAŁ 2B. UDZIELONE �WIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJ� 
�WIADCZENIA 2)

LICZBA �WIADCZE�
KWOTA �WIADCZE� 

1) w zł
LICZBA RODZIN 2)

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH 2)

1 2 3 4 5

RAZEM 3) 1 3462 X 7092739 1609 3858

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 470 4614 2401800 462 572

z tego:

�rodki własne

dotacja 4 X X 2401800 X X

w tym przyznany dla osoby: (z wiersza 2)

samotnie gospodaruj�cej

pozostaj�cej w rodzinie 6 73 628 194223 65 171

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 7 692 4288 1240778 692 1407

z tego:

�rodki własne

dotacja 9 X X 1240778 X X

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)

bezrobocia

długotrwałej choroby 11 34 89 25754 34 59

niepełnosprawno�ci 12 110 622 96930 110 234

mo�liwo�ci utrzymania lub nabycia uprawnie� do �wiadcze� z 
innych systemów zabezpieczenia społecznego

13 0 0 0 0 0

innego ni� wymienione w wierszach 10-13 14 120 372 103765 120 259

w tym: (z wiersza 7)

ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUOWANE NIEZALE�NIE OD 
DOCHODU
na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b

SCHRONIENIE 16 45 6073 121460 45 47

POSIŁEK 17 391 46061 190320 248 780

w tym dla:

dzieci

UBRANIE 19 0 0 0 0 0

USŁUGI OPIEKU	CZE - OGÓŁEM 20 189 67517 1513780 187 219

w tym:

specjalistyczne

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA �WIADCZENIA 
ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJ�CYM DOCHODU I MO�LIWO�CI 
UZYSKANIA �WIADCZE	 NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O 
POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ

22 0 0 0 0 0

w tym dla:

osób bezdomnych

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 
WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO

24 13 13 13900 13 29

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO 25 0 0 0 0 0

0

702

0

0

X

405

X

1097535

0

176

0

0

X

405

X

0

111403

0

0

0

2207577

0

10143293205

X

31624

0

0

X

535

0

312

0

0

X

405

X

FORMY POMOCY

0

3986

X

21

23

3

5

8

10

15

18
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SPRAWIENIE POGRZEBU 26 10 10 19400 10 13

w tym:

osobom bezdomnym

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM 28 2827 X 1591301 1304 3035

w tym:

zasiłki specjalne celowe

w tym: (z wiersza 28)
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALE�NIE 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

w tym:

w naturze

zasiłki 33 0 0 0 0 0

po�yczka 34 0 0 0 0 0

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, 
rodzinne)

35 X X X 26 76

INTERWENCJA KRYZYSOWA 36 X X X 0 0

PRACA SOCJALNA 37 X X X 1655 2918

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJ� �WIAD.
LICZBA �WIADCZE�

KWOTA �WIADCZE� 
w zł

LICZBA RODZIN
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH

Odpłatno�� gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 38 70 654 1355449 70 71

0

1

606324

0

1

0

2000

204224772

0

1

331

0

W przypadku schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, biletu kredytowanego �wiadczenie jest przyznane bez decyzji.

3) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zale�no�ci od typu przyznanej pomocy nale�y uwzgl�dni� ka�d� osob� otrzymuj�c� pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wiersz 1 nie obejmuje wielko�ci zawartych w wierszu 38.

127

29

32

1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota �wiadcze� w zł" jest sum� kwot wydatkowanych na �wiadczenia wymienione w wierszach 2, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31. 

2) We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymuj�cych decyzj� �wiadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, �e osob� (rodzin�) wymieniono TYLKO raz bez wzgl�du na liczb�, kwot� i cz�stotliwo�� otrzymanych �wiadcze�.
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DZIAŁ 2C. UDZIELONE �WIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
POMOC MAJ�CA NA CELU 	YCIOWE USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJ
 ZE �RODOWISKIEM DLA OPUSZCZAJ�CYCH:

w tym

w mieszkaniu 
chronionym

2 3 4 5 6 7 8

SPECJALNE O�RODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE 1 0 0 0 0 0 0 0

liczba osób 2 0 0 0 0 0 0 0

liczba �wiadcze� 3 0 0 0 0 0 X X

kwota �wiadcze� 4 0 0 0 0 0 X X

SPECJALNE O�RODKI WYCHOWAWCZE 5 0 0 0 0 0 0 0

liczba osób 6 0 0 0 0 0 0 0

liczba �wiadcze� 7 0 0 0 0 0 X X

kwota �wiadcze� 8 0 0 0 0 0 X X

MŁODZIE�OWE O�RODKI WYCHOWAWCZE 9 0 0 0 0 0 0 0

liczba osób 10 0 0 0 0 0 0 0

liczba �wiadcze� 11 0 0 0 0 0 X X

kwota �wiadcze� 12 0 0 0 0 0 X X

MŁODZIE�OWE O�RODKI SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJ�CE 
CAŁODOBOW� OPIEK


13 0 0 0 0 0 0 0

liczba osób 14 0 0 0 0 0 0 0

liczba �wiadcze� 15 0 0 0 0 0 X X

kwota �wiadcze� 16 0 0 0 0 0 X X

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIE�Y 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

17 0 0 0 0 0 0 0

liczba osób 18 0 0 0 0 0 0 0

liczba �wiadcze� 19 0 0 0 0 0 X X

kwota �wiadcze� 20 0 0 0 0 0 X X

DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIE�MI I KOBIET W CI��Y 21 0 0 0 0 0 0 0

liczba osób 22 0 0 0 0 0 0 0

liczba �wiadcze� 23 0 0 0 0 0 X X

kwota �wiadcze� 24 0 0 0 0 0 X X

SCHRONISKA DLA NIELETNICH 25 0 0 0 0 0 0 0

liczba osób 26 0 0 0 0 0 0 0

liczba �wiadcze� 27 0 0 0 0 0 X X

kwota �wiadcze� 28 0 0 0 0 0 X X

ZAKŁADY POPRAWCZE 29 0 0 0 0 0 0 0

liczba osób 30 0 0 0 0 0 0 0

liczba �wiadcze� 31 0 0 0 0 0 X X

kwota �wiadcze� 32 0 0 0 0 0 X X

PRACA SOCJALNA

POMOC NA 
ZAGOSPODARO- 

WANIE W FORMIE 
RZECZOWEJ

UZYSKANIE 
ODPOWIEDNICH 

WARUNKÓW 
MIESZKANIOWYCH

POMOC PIENI
	NA NA 
KONTYNUOWANIE 

NAUKI

POMOC PIENI
	NA NA 
USAMODZIELNIENIE

ZADANIA WŁASNE

POMOC W UZYSKANIU 
ZATRUDNIENIA

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 i 29 nale�y poda� liczb� odpowiednio rodzin zast�pczych, placówek opieku�czo - wychowawczych itd., z których osobom udzielono pomocy maj�cej na celu �yciowe usamodzielnienie i integracj� ze �rodowiskiem.
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DZIAŁ 2D. UDZIELONE �WIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ�DOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJ� 
�WIADCZENIA

LICZBA �WIADCZE�
KWOTA �WIADCZE� 

w zł
LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH

1 2 3 4 5

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STATUTEM UCHODCY  – 
OGÓŁEM (z uwzgl�dnieniem pobytu czasowego)

1 0 X 0 0 0

w tym:

�wiadczenia pieni��ne na utrzymanie

wydatki zwi�zane z nauk� j�zyka polskiego 3 0 0 0 0 0

praca socjalna, niezb�dne poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach 
i urz�dach

4 X X X 0 0

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Z OCHRON� UZUPEŁNIAJ�C�  – 
OGÓŁEM (z uwzgl�dnieniem pobytu czasowego)

5 0 X 0 0 0

w tym:

�wiadczenia pieni��ne na utrzymanie

wydatki zwi�zane z nauk� j�zyka polskiego 7 0 0 0 0 0

praca socjalna, niezb�dne poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach 
i urz�dach

8 X X X 0 0

0

0

0

00

00

0

2

POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHOD�CY LUB OCHRON
 UZUPEŁNIAJ�C�

FORMY POMOCY

0

6 0

0
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DZIAŁ 3. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJ
TYCH POMOC� SPOŁECZN�

w tym:

NA WSI 1)

1 2 3 4

�wiadczenia przyznane w ramach zada� zleconych i zada� własnych 
OGÓŁEM (bez wzgl�du na ich rodzaj, form�, liczb� oraz �ródło 
finansowania)

1 3465 1612 0 3865

w tym:

�wiadczenie pieni��ne

�wiadczenia niepieni��ne 3 1727 1047 0 1968

�wiadczenia przyznane w ramach zada� zleconych bez wzgl�du na 
ich rodzaj, form� i liczb�

4 3 3 0 7

�wiadczenia przyznane w ramach zada� własnych bez wzgl�du na ich 
rodzaj, form� i liczb�

5 3462 1609 0 3868

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem 6 X 1655 0 2918

w tym:

wył�cznie w postaci pracy socjalnej

Praca socjalna prowadzona w oparciu o: 

KONTRAKT SOCJALNY cz��� A 1) 2) 8

KONTRAKT SOCJALNY cz��� B 1) 2)

PROJEKT SOCJALNY

1) Nale�y wypełni� wył�cznie za I - XII.

WYSZCZEGÓLNIENIE

152 152

0 0

97

0

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH

31500

078

0

OGÓŁEM

13742908

X

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM PRZYZNANO

DECYZJ�
�WIADCZENIE

0

LICZBA KONTRAKTÓW / PROJEKTÓW 
SOCJALNYCH

LICZBA OSÓB OBJ
TA KONTRAKTAMI / 
PROJEKTAMI SOCJALNYMI

   Kontrakt socjalny cz��� B dotyczy osób b�d�cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
   (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pó�n. zm.), zawierany w celu wzmocnienia aktywno�ci i samodzielno�ci �yciowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

2

7

9

10

LICZBA RODZIN
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DZIAŁ 4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY

w tym:

NA WSI 1)
1 2 3

UBÓSTWO 1 1109 9 1950

SIEROCTWO 2 0 0 0

BEZDOMNO�� 3 83 9 86

POTRZEBA OCHRONY MACIERZY	STWA 4 31 0 116

W TYM:

WIELODZIETNO��

BEZROBOCIE 6 646 3 1385

NIEPEŁNOSPRAWNO�� 7 789 6 1268

DŁUGOTRWAŁA LUB CI
�KA CHOROBA 8 446 0 658

BEZRADNO�� W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

9 678 1 1453

W TYM:

RODZINY NIEPEŁNE

RODZINY WIELODZIETNE 11 84 0 443

PRZEMOC W RODZINIE 12 31 0 79

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDMI 13 0 0 0

ALKOHOLIZM 14 200 0 324

NARKOMANIA 15 1 0 1

TRUDNO�CI W PRZYSTOSOWANIU DO �YCIA PO ZWOLNIENIU Z 
ZAKŁADU KARNEGO

16 28 0 31

TRUDNO�CI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS 
UCHODCY, OCHRON
 UZUPEŁNIAJ�C� 
LUB ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

17 0 0 0

ZDARZENIE LOSOWE 18 15 0 34

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 0 0 0

KL
SKA �YWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 0
1) Nale�y wypełni� wył�cznie za I - XII.

552

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH

00

0

OGÓŁEM

0

182

5

10

    POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 	YCIOWEJ

LICZBA RODZIN

0
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DZIAŁ 5. Typy rodzin obj�tych pomoc� społeczn� 1)

w tym:

NA WSI

1 2 3

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7) 1 1679 0 3003

o liczbie osób

1

2 3 258 0 516

3 4 148 0 444

4 5 126 0 504

5 6 54 0 270

6 i wi�cej 7 31 0 207

w tym (z wiersza 1)

rodziny z dzie�mi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)

o liczbie dzieci

1

2 10 76 0 304

3 11 27 0 135

4 12 14 0 83

5 13 4 0 28

6 14 2 0 16

7 i wi�cej 15 1 0 9

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20) 16 180 1 542

o liczbie dzieci

1

2 18 45 1 140

3 19 28 0 117

4 i wi�cej 20 12 0 71

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

21 477 6 728

o liczbie osób

1

2 23 102 1 204

3 24 33 0 99

4 i wi�cej 25 22 2 105

1) Nale�y wypełni� wył�cznie za I - XII.

DZIAŁ 6A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ O ZASI
GU LOKALNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADA� WŁASNYCH LUB ZLECONYCH 
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ�DOWEJ ZE �RODKÓW NA POMOC I INTEGRACJ
 SPOŁECZN�

liczba jednostek 1) liczba miejsc 2)
liczba osób 

korzystaj�cych 3)
liczba jednostek 1) liczba miejsc 2)

liczba osób 
korzystaj�cych 3)

2 3 4 5 6 7

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 0 0 0 0 0 0

O�RODKI WSPARCIA 2 2 100 109 0 0 0

w tym:

prowadz�ce miejsca całodobowe okresowego pobytu

w tym: (z wiersza 2)

O�RODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

w tym:

prowadz�ce miejsca całodobowe okresowego pobytu

w tym: (z wiersza 4)

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSZCZEGÓLNIENIE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

0

65

0

65

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH

1062

862

287

2140

3

0

60

0

60

0

0

0

1062

219

95

1

0

1

95

320

0

OGÓŁEM

6

2

8

9

17

LICZBA RODZIN

0

PODMIOT PROWADZ�CY - GMINA INNY PODMIOT PROWADZ�CY

1

22

3

4

5
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�rodowiskowe domy samopomocy

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 0 0 0 0 0 0

Inne o�rodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8 0 0 0 0 0 0

DZIENNE DOMY POMOCY 9 1 40 44 0 0 0

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIE�MI I KOBIET W CI��Y 10 0 0 0 0 0 0

NOCLEGOWNIE 11 0 0 0 0 0 0

SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 12 0 0 0 0 0 0

OGRZEWALNIE 13 0 0 0 0 0 0

KLUBY SAMOPOMOCY (inne ni� wymienione w wierszu 7) 14 0 0 0 0 0 0

JADŁODAJNIE 15 0 0 0 0 0 0

INNE O�RODKI WSPARCIA 16 0 0 0 0 0 0

RODZINNE DOMY POMOCY 17 0 0 0 0 0 0

MIESZKANIA CHRONIONE 18 0 0 0 0 0 0

w tym:

dla osób usamodzielnianych opuszczaj�cych niektóre typy placówek 
opieku�czo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20 0 0 0 0 0 0

O�RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 21 0 0 0 0 0 0

w tym:

dla ofiar przemocy w rodzinie

dla ofiar handlu lud�mi 23 0 0 0 0 0 0

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 24 0 X 0 0 X 0

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

w tym:

dla rodzin naturalnych

terapii rodzinnej 27 0 X 0 0 X 0

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 28 0 X 0 0 X 0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

65

00

0

X

X

60

0

1

0

0

0

6

19

22

25

26

2) Liczba miejsc wg statutu.

3) Rzeczywista liczba osób korzystaj�cych / uczestników w okresie sprawozdawczym. Dan� osob� nale�y wykaza� tylko raz bez wzgl�du na liczb� dni pobytu lub liczb� wizyt.

1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
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DZIAŁ 6B. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASI
GU PONAD GMINNYM – PROWADZONE W RAMACH ZADA� WŁASNYCH LUB ZLECONYCH
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ�DOWEJ ZE �RODKÓW NA POMOC I INTEGRACJ
 SPOŁECZN�

liczba jednostek 1) liczba miejsc 2)
liczba osób 

korzystaj�cych 3)
liczba jednostek 1) liczba miejsc 2)

liczba osób 
korzystaj�cych 3)

2 3 4 5 6 7

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 0 0 0 0 0 0

O�RODKI WSPARCIA 2 0 0 0 0 0 0

w tym:

prowadz�ce miejsca całodobowe okresowego pobytu

w tym: (z wiersza 2)

O�RODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

w tym:

prowadz�ce miejsca całodobowe okresowego pobytu

w tym: (z wiersza 4)

�rodowiskowe domy samopomocy

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 0 0 0 0 0 0

Inne o�rodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8 0 0 0 0 0 0

DZIENNE DOMY POMOCY 9 0 0 0 0 0 0

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIE�MI I KOBIET W CI��Y 10 0 0 0 0 0 0

NOCLEGOWNIE 11 0 0 0 0 0 0

SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 12 0 0 0 0 0 0

OGRZEWALNIE 13 0 0 0 0 0 0

KLUBY SAMOPOMOCY (inne ni� wymienione w wierszu 7) 14 0 0 0 0 0 0

INNE O�RODKI WSPARCIA 15 0 0 0 0 0 0

MIESZKANIA CHRONIONE 16 0 0 0 0 0 0

w tym:

dla osób usamodzielnianych opuszczaj�cych niektóre typy placówek 
opieku�czo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 18 0 0 0 0 0 0

O�RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 19 0 0 0 0 0 0

w tym:

dla ofiar przemocy w rodzinie

dla ofiar handlu lud�mi 21 0 0 0 0 0 0

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 22 0 X 0 0 X 0

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

w tym:

dla rodzin naturalnych

terapii rodzinnej 25 0 X 0 0 X 0

WYSZCZEGÓLNIENIE

0

0

0

0

X 0

00

0

0

0

00

0

INNY PODMIOT PROWADZ�CY

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

4

5

6

17

20

23

3

PODMIOT PROWADZ�CY - POWIAT

1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.

2) Liczba miejsc wg statutu.

3) Rzeczywista liczba osób korzystaj�cych w okresie sprawozdawczym. Dan� osob� nale�y wykaza� tylko raz bez wzgl�du na liczb� dni pobytu lub liczb� wizyt.

Magdalena Orzeł RADOMSKO, 2018-01-22

1
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Imi� i nazwisko osoby, która sporz�dziła sprawozdanie Miejscowo�� i data imieniu sprawozdawcy
Piecz�tka imienna i podpis osoby działaj�cej w
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DO�YWIANIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej Radomsko

97-500 RADOMSKO
ul. KO�CIUSZKI 10

Tel. 44 6832885

Fax 

Numer identyfikacyjny REGON:

 004700786

1)Je�li termin przekazania sprawozdania wy pada na dzie� wolny  od pracy , to obowi�zuje data pierwszego dnia roboczego po ty m dniu.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

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

Adresat:

Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urz�du Wojewódzkiego

za I-XII 2017 r. Przekaza� do dnia 10 lutego po zako�czeniu roku bud�etowego 1)
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DZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓŁEM

OGÓŁEM w tym na wsi OGÓŁEM w tym na wsi OGÓŁEM w tym na wsi

2 3 4 5 6 7 8 9

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJ�TYCH PROGRAMEM OGÓŁEM 1 1 892 0 207 0 388 0 1 297 0

w tym liczba osób korzystaj�cych z:

posiłku 1)

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek

zasiłku celowego 4 1 747 0 200 0 290 0 1 257 0

�wiadczenia rzeczowego 5 720 0 77 0 139 0 504 0

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)

w tym:

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

(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 12 4 725 0 X X X X X X

z tego:

koszty dowozu

pozostałe koszty 14 0 0 X X X X X X

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagaj�cych do�ywiania, nie 
obj�tych programem
(suma wierszy: 16+17+18+19)

z powodu:

braku �rodków

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 0 0 0 0 0 0

LICZBA PUNKTÓW �YWIENIOWYCH - OGÓŁEM 20 0 0 X X X X X X

z tego:

STOŁÓWKI

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka 
lub wydawania posiłków itp.)

22 0 0 X X X X X X

LICZBA PLACÓWEK PROWADZ�CYCH DO�YWIANIE 23 21 0 X X X X X X

z tego:

szkoły

przedszkola 25 9 0 X X X X X X

�łobki 26 0 0 X X X X X X

inne 27 2 0 X X X X X X
1) z uwzgl�dnieniem liczby osób korzystaj�cych z posiłku z cz��ciow� odpłatno�ci�.

2) kwota w zaokr�gleniu do 1 zł.

X

24 10 0 X X X X X X

0 0

21 0 0 X X X X X

0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0

X

13 4 725 0 X X X X X X

X X

11 0 0 X X X X X

X X X

10 4 725 0 X X X X

9 672 729 0 X X X

X

8 354 120 0 X X X X X X

0 0

7 1 026 849 0 X X X X X

0 23 0

6 0 0 0 0 0 0

244 0 79 0

3 23 0 0 0 0

1

2 391 0 68 0

PROGRAM "POMOC PA�STWA W ZAKRESIE DO�YWIANIA"

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM w tym na wsi

w tym:

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
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DZIAŁ II.  POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I �WIADCZE� RZECZOWYCH

OGÓŁEM w tym na wsi OGÓŁEM w tym na wsi

2 3 4 5

Liczba osób, którym przyznano decyzj� �wiadczenie 1 1 676 0 505 0

Liczba rodzin 2 921 0 382 0

Liczba osób w rodzinach 3 1 747 0 720 0

Liczba �wiadcze� 4 9 845 0 X X

Kwota �wiadcze� (w zł) 1) 5 754 620 0 77 184 0

z tego:

�rodki własne

dotacja 7 502 505 0 26 955 0

Koszt jednego �wiadczenia (w zł)
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

8 76,65 0,00 X X

1) kwota w zaokr�gleniu do 1 zł.

1

6 252 115 0 50 229 0

PROGRAM "POMOC PA�STWA W ZAKRESIE DO�YWIANIA"

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZASIŁEK CELOWY �WIADCZENIE RZECZOWE

Strona 3 z 5



DO�YWIANIE

DZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU

OGÓŁEM w tym na wsi OGÓŁEM w tym na wsi OGÓŁEM w tym na wsi

2 3 4 5 6 7 8 9

Liczba osób korzystaj�cych z posiłku 1 391 0 68 0 244 0 79 0

w tym z posiłku w formie:

pełnego obiadu

jednego dania gor�cego 3 103 0 1 0 26 0 76 0

mleka, bułki / kanapki 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba rodzin 5 248 0 X X X X X X

Liczba osób w rodzinach 6 780 0 X X X X X X

Liczba posiłków 7 46 061 0 2 335 0 29 289 0 14 437 0

z tego:

pełen obiad

jedno danie gor�ce 9 16 495 0 56 0 2 201 0 14 238 0

mleko, bułka / kanapki 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Koszt posiłków (w zł) 3) 11 190 320 0 5 548 0 106 748 0 78 024 0

z tego:

�rodki własne

dotacja 13 138 544 0 3 819 0 76 448 0 58 277 0

Koszt jednego posiłku (w zł)
(iloraz: wiersz 11 / wiersz 7)

0,00

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.

5,40

19 747 0

14 4,13 0,00 2,38 0,00 3,64 0,00

0 199 0

12 51 776 0 1 729 0 30 300 0

218 0 3 0

8 29 566 0 2 279 0 27 088

1

2 288 0 67 0

PROGRAM "POMOC PA�STWA W ZAKRESIE DO�YWIANIA"

WYSZCZEGÓLNIENIE

POSIŁEK 1) 2)

OGÓŁEM w tym na wsi

w tym:

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
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DO�YWIANIE

DZIAŁ IV.  POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJ
CA PRZEPROWADZENIA WYWIADU �RODOWISKOWEGO

OGÓŁEM w tym na wsi

2 3

Liczba dzieci 1 18 0

Liczba posiłków 2 571 0

Koszt posiłków - ogółem (suma wierszy 4+5) w zł 1) 3 1 933 0

z tego:

�rodki własne

dotacja 5 1 933 0

Magdalena Orzeł

Imi� i nazwisko osoby, która sporz�dziła sprawozdanie Miejscowo�	 i data
Piecz�tka imienna i podpis osoby działaj�cej w

imieniu sprawozdawcy

1

4 0 0

1) kwota w zaokr�gleniu do 1 zł.

RADOMSKO, 2018-02-19

PROGRAM "POMOC PA�STWA W ZAKRESIE DO�YWIANIA"
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