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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 

Kierownik: Aneta Kowalczyk 

 

� Zespół ds. Uzależnień i Przemocy 

Koordynator: Radosław Noremberg 

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu uwzględnia również sprawozdanie roczne MRPiPS-03, 

które stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.  
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DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 

I.  Zadania Działu Realizacji  Świadczeń: 

• realizacja świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw w zakresie 

przyznawania zasiłków, kontrola dokumentów pod względem merytorycznym polegająca 

na ustaleniu ich rzetelności, celowości i legalności, 

• sporządzanie list stanowiących podstawę wypłaty świadczeń pieniężnych jako form pomocy 

społecznej, 

• przygotowywanie decyzji administracyjnych z pomocy społecznej, 

• wydawanie decyzji z pomocy społecznej klientom Ośrodka, 

• współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi 

jednostkami w ramach realizowanych programów społecznych, 

• angażowanie 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 l iczbowe 
Dane liczbowe w zakresie wniosków, wywiadów i decyzji administracyjnych w 2018r.: 

Ilość wniosków w sprawie pomocy 9489 

Ilość sporządzonych wywiadów środowiskowych 6028 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych w sprawie 
pomocy 

9590 

 

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, 
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• 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 701,00 zł, 

 - osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 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; 

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 
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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 2018r. wydano 122 decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej w tym: 

Ilość złożonych wniosków 117 

Ilość wydanych decyzji potwierdzających prawo 87 

Ilość decyzji odmownych 16 

Ilość decyzji umarzających 14 

Ilość decyzji wygaszających 5 

Ilość wywiadów środowiskowych 88 

Ilość adnotacji urzędowych 34 

 

V. Zapewnienie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” 

W 2018 roku Ośrodek realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który 

pozwolił na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywiania w szczególności wśród: dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, niepełnosprawnych. 

 Pomocą w zakresie dożywiania objęte były dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny 

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

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 2018 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 

1742 osób, które otrzymały pomoc o łącznej kwocie 1 044 083 zł. 

Natomiast z pomocy w formie posiłku skorzystało 348 osób. Posiłek zapewniany jest w formie  

pełnego obiadu w przedszkolach i szkołach, jednego gorącego posiłku - zupy z wkładką dla osób 

starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poprzez prowadzony monitoring czuwa nad tym, 

aby w skład posiłku nie wchodziły wyroby cukiernicze, ciastkarskie oraz słodkie napoje gazowane.  

 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc w formie posiłku w 2018 r.: 

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 1742 194 321 1233 

posiłek 352 50 196 106 

posiłek z dowozem  
do domu 18 0 0 18 

 
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc w formie zasiłku celowego i pomoc 
rzeczowa w 2018r.: 

Wyszczególnienie 

Ogółem liczba 
osób którym 
przyznano 
świadczenie 

Liczba 
rodzin Liczba osób w rodzinach Koszt świadczeń 

zasiłki celowe 1557 877 1598 811034 

świadczenia rzeczowe 321 252 444 60085 

 

VI. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki w 2018r.  

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. 

 

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

Liczba kuratorów 4 Liczba opiekunów 9 

Kwota wynagrodzeń dla kuratorów 25 755,80 zł Kwota wynagrodzeń dla opiekunów 28 972,17 zł 

Liczba świadczeń 93 Liczba świadczeń 131 

 

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

Zestawienie dot. liczby osób korzystających z formy pomocy w postaci schronienia w 2018r. 

Miesiąc 
Miesięczny koszt pobytu 

osób bezdomnych 
w placówce 

styczeń 9944 
luty 10362 

marzec 9680 
kwiecień 9108 
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maj 9130 
czerwiec 7370 

lipiec 7018 
sierpień 7656 
wrzesień 8492 

październik 6732 
listopad 9060 
grudzień 10540 

 105092 

 

Łączny koszt pobytu osób bezdomnych w 2018r. wyniósł 105 092,00 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 75 678 1 654 001,30 77 

 

IX. Współpraca z instytucjami na terenie miasta Radomska 
1) Sądem Rejonowym – współpraca w zakresie realizacji postanowień sądu dotyczących 

wynagrodzeń dla opiekuna za sprawowanie opieki. 

2) Szkołami – współpraca w zakresie  dożywiania uczniów w ramach programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. 

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

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

 

X. Akcje i  programy realizowane w 2018r.  
 
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 Radomska 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 
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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 Radomska. 

 

ZESTAWIENIE  KART „DUŻA RODZINA”  wydanych w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 
2018r. 

  

Lp. Rodziny Ilość rodzin Ilość kart „ DUŻA RODZINA” 

1. Z czworgiem i więcej dzieci 16 93 

2. Z trojgiem dzieci 79 383 

3. Łącznie 95 476 

 

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 10 288 

2. „EDEN” Radomsko, ul. Krakowska 11 69 

3. „ZODIAK” Radomsko, ul. Ks. Kościowa 22. 18 

4. OGÓŁEM X 375 

 

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 2018 

Tutejszy Ośrodek w grudniu 2018r., w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 

udzielił wsparcia radomszczańskim rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, 

w postaci rodzinnych paczek świątecznych. Wydano 395 sztuk rodzinnych paczek świątecznych. 

 

Pomoc w formie opału 2018 

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 
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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 2018 

W niedzielę, 16 grudnia 2018r. na placu 3 Maja w Radomsku odbyło się Wigilijne Spotkanie 

Radomszczan. Wspólne świętowanie rozpoczęło się o 14:45 jasełkami w wykonaniu małych 

artystów z radomszczańskich szkół podstawowych. Podczas Wigilijnego Spotkania Radomszczan 

mieszkańcy usłyszeli życzenia spokojnych świąt, radości i miłości od przedstawicieli władz miasta 

i powiatu: prezydenta Jarosława Ferenca i wicestarosty Jakuba Jędrzejczaka, a także ks. Antoniego 

Arkita, proboszcza, parafii św. Lamberta. Po tych życzeniach radomszczanie łamiąc się opłatkiem 

również składali sobie wzajemnie świąteczne życzienia. Miłym akcentem było częstowanie 

mieszkańców Radomska świątecznymi piernikami w kształcie choinek. 

Od godziny 13:00 do 18.00 na świątecznym kiermaszu można było nabyć bożonarodzeniowe 

ozdoby, domowe ciasta oraz rękodzieło wykonane przez uczniów radomszczańskich szkół, 

organizacje pozarządowe, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym oraz lokalnych 

wystawców.  

Na zakończenie wieczoru dla radomszczan ze świątecznym koncertem wystąpił zespół Megitza.  

 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2018 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej 

oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie październik 2018 – 

czerwiec 2019 roku. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu 

niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych 

(posiłków) i dlatego też trafiają one do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem 

dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego 

określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej - od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby 

samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. 

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane 

osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 
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DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE POPŻ 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku od października 2018 roku bierze udział 

w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 r., w związku z tym 

realizuje również Działania Towarzyszące. Są to cykliczne działania edukacyjne oferowane 

wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób 

zagrożonych ubóstwem. Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, która 

została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018.  

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyły się warsztaty dietetyczne pt. „Czy wiesz co jesz” dla odbiorców 

żywności POPŻ 2014-2020 w ramach Działań Towarzyszących, zrealizowane przez Bank Żywności w 

Łodzi. Było to spotkanie z dietetykiem podczas którego uczestnicy uzyskali mnóstwo informacji na 

temat podstaw odżywiania, zasad zdrowego żywienia oraz diet zalecanych w różnorodnych 

schorzeniach. Podczas spotkania była możliwość indywidualnych rozmów i dobrania tematu 

spotkania z dietetykiem. 

W warsztatach uczestniczyło 51 osób, które z zainteresowaniem poznawały zasady zdrowego 

żywienia, pogłębiły wiedzę jak zdrowo schudnąć oraz jak zdrowo i tanio się odżywiać. Każdy 

uczestnik otrzymał broszurę pt. „Paczka żywności i możliwości” z cennymi poradami i przepisami 

kulinarnymi. 

XI. Dane l iczbowe w oparciu o sprawozdania MRPIPS-03 za 2018r.  
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 2 505 20135 2 2 

Wynagrodzenie dla 
opiekuna 9 131 28972 x x 

Zadania własne gminy 

 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń [zł] 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób           
w rodzinach 

zasiłki stałe - ogółem 465 4735 2501892 458 560 

zasiłki okresowe - 
ogółem 664 3814 1094530 658 1286 

schronienie 32 3256 102212 30 32 

usługi opiekuńcze 205 69785 1941584 198 234 

Zasiłki celowe  
na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego 

7 8 6200 7 12 

Sprawianie pogrzebu 5 5 10500 5 5 

Zasiłki specjalne celowe 260 610 166259 253 446 

Odpłatność za DPS 75 678 1654001 75 77 

Zasiłki celowe OGÓŁEM 1864 x 1521289 1161 2050 
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DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ 

Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych w 2018 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, zaspokajające 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 2018r. - 1 574 (osób w rodzinach 2 631), 

w tym 155 rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (osób w rodzinach 221). 

W 2017 r. wyłącznie pracą socjalną było objętych 78 rodzin. 

Najczęściej praca socjalna realizowana jest na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia. 

W tym zakresie udzielono najczęściej wsparcia w 2018r. Również w ubiegłym roku był to obszar, 

w którym najczęściej pracownicy socjalni udzielali wsparcia (337). 



 

 
13 

Było to wsparcie w zakresie: pomocy w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy, kierowanie do 

udziału w programach i zajściach aktywizujących bezrobotnych, pomoc w sporządzeniu listów 

motywacyjnych, życiorysów, podań i innych.  

 

Pracownicy socjalni świadczą również pracę socjalną na rzecz zapewnienia właściwej opieki 

i wsparcia osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. W tym zakresie podejmowali działania 

w 377 przypadkach najczęściej podejmują działania: 

• pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu w dziennych placówkach wsparcia dla osób 

starszych i niepełnosprawnych; 

• budowanie wsparcia środowiskowego, w tym przez wolontariat; 

• na rzecz zapewnienia właściwej opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej; 

• towarzyszenie podczas wizyt lekarskich, ustalanie wizyt lekarskich, badań; 

• ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności i innych uprawnień; 

• pozyskaniu sprzętu ortopedycznego, medycznego; 

• udzielaniu wsparcia rodzinie osoby chorej psychicznie; 

• pomocy w przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej;  

• pomoc w umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym zarówno za zgodą osoby chorej, jak 

i w trybie nagłym; 

• wsparcie, rozmowy, odwiedziny. 

Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych dotyczyła szeroko rozumianej edukacji.  

Pracownicy w zależności od potrzeb rodzin/osób edukują w zakresie gospodarowania budżetem 

domowym, profilaktyki i higieny zdrowotnej, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, udzielają 

porad w obszarze opieki i wychowania dzieci.  

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

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

planowanie i monitorowanie wydatków, przeprowadzanie przez pracownika socjalnego treningów 

budżetowych.  

Praca socjalna w zapewnieniu godziwych warunków mieszkaniowych koncentrowała się na 

pomocy i poradnictwie w zakresie złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego oraz 

pomocy w spłacie lub umorzeniu zaległości w opłatach mieszkaniowych. Były to również 

najczęstsze forma wsparcia, w tym zakresie, w roku 2017 oraz ubiegłym.  

 

Praca na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 

koncentrowała się przede wszystkim na współpracy z kuratorami sądowymi ds. rodziny i nieletnich, 

na poprawie funkcjonowania rodziny, na pomocy w dotarciu do zajęć edukacyjnych, grup wsparcia, 
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pomocy w korzystaniu z placówek wsparcia dziennego. Pracownicy socjalni wnioskowali również 

o skierowanie do rodziny asystenta rodziny, współpracowali z asystentami rodziny.  

 

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. W 2018r. skierowano 35 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Radomsku. 

 

W 2018r. praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny realizowana była w 133 przypadkach.  

 

W 2018 roku pracownicy socjalni współpracowali z asystentami rodziny w 62 rodzinach. W 2018 

roku pracownicy socjalni w 16 rodzinach wnioskowali o przydzielenie asystenta rodziny.  

 

Pracownicy socjalni realizowali również pracę socjalną: 

• w ramach Procedury „Niebieskie Karty” 

• skierowań do CIS. 

W 2018r. pracownicy socjalni Działu Pracy Socjalnej prowadzili również: 

1. postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej; 

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

alimentacyjnego – 29; 

3. wywiady zlecone przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – 8. 

 

Lokalna kampania informacyjna skierowana do osób dotkniętych 
problemem bezdomności w 2018r.  

 

Lokalna Kampania Informacyjna to jedno z działań podejmowanych przez Nasz Ośrodek będące 

próbą zmierzenia się z problemem bezdomności w warunkach lokalnej społeczności Miasta 

Radomsko.  

Celem ww. kampanii jest zniwelowanie/przezwyciężenie zjawiska wykluczenia społecznego osób 

bezdomnych poprzez bezpośrednie ich wspieranie, bezpośredni kontakt z nimi, a zatem 

poprzez świadczenie pracy socjalnej na ich rzecz.  

Działania profilaktyczne podejmowane w ramach kampanii służą zapobieganiu utrwalenia się 

i poszerzania zjawiska bezdomności. Prowadzone są cyklicznie, całorocznie, a wzmożona ich 

częstotliwość następuje w okresie jesienno-zimowym.  
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Kierunki działań na rzecz osób bezdomnych w ramach kampanii podjęte w 2018r.  

 

Podstawowe działania w ramach kampanii, służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób 

bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, koncentrują się wokół następujących form aktywności: 

a) działania o charakterze profilaktycznym, zapobiegające utrwaleniu się i poszerzeniu zjawiska 

bezdomności obejmujące: 

• systematyczne, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, wizytowanie przez 

pracowników socjalnych, przy asyście funkcjonariuszy Policji, miejsc nie nadających się 

do zamieszkania (pustostany, parki, ulice, parkingi itp.) oraz budynków szpitala, dworca 

PKP, instytucje, sklepów, w których mogą przebywać osoby bezdomne; 

• dystrybucja plakatów i ulotek: 

- przekazanie osobom bezdymnym, poza informacją ustną, ulotek dotyczących możliwości 

uzyskania różnych form wsparcia; 

- rozwieszenie plakatów z informacjami dla osób bezdomnych w strategicznych miejscach 

Naszego Miasta; 

- we wrześniu 2018r. przekazano ulotki i plakaty przedstawicielom służb, instytucji, 

stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

oraz bezdomności; 

• podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do osób bezdomnych; 

• akcja „Podziel się ciepłem” - zbiórka czapek zimowych, szalików i rękawic, a także spodni, 

bluz, swetrów, kurtek, które są systematycznie przekazywane osobom bezdomnym.  

 

b) wspieranie ww. działań, obejmujących pomoc polegającą na: 

• udzielaniu wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym,  

• udzielaniu pomocy prawnej, psychologicznej i organizacyjnej, w szczególności mającej na 

celu usamodzielnienie osób objętych programem pomocy, 

• pracy z indywidualnym przypadkiem (praca z konkretną osobą poprzez podpisanie 

kontraktu socjalnego, wytyczenie krótkoterminowych zadań i długofalowych działań) 

• udzielaniu pomocy w postaci czasowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacji 

kryzysowej, gorącego posiłku, niezbędnej odzieży i obuwia;  

• realizowaniu pracy socjalnej na terenie placówek oraz poza nimi, dla osób pozbawionych 

schronienia, 

• prowadzeniu mieszkania treningowego dla osób rokujących wyjście z bezdomności. 

Za realizację ww. działań odpowiadają dwaj pracownicy socjalni Działu Pracy Socjalnej.  
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Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  

w formie schronienia za rok 2018 
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508) wskazuje, że do 

zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia osobom i 

rodzinom jeżeli są tego pozbawione. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizując to 

zadanie, w dniu 29.12.2017r. zawarł umowę NR NK.342/2-5/17 ze Stowarzyszeniem Centrum 

Pomocy „PANACEUM”- z siedzibą Radomsko, ul. Sucharskiego 87A. 

Stowarzyszenie zobowiązało się zapewnić w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. pobyt – 

schronienie osobom bezdomnym, w domach prowadzonych przez: 

• Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM” – Radomsko, ul. Sucharskiego 87a. 

• Stowarzyszenie Pomocy „PRZEBUDZENIE” w Kolonii Piaszczyce. 

• Stowarzyszenie Centrum pomocy „PANACEUM” - Graby 14. 

• Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM” - Cielętniki, ul. Szkolna 5 

• 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” ma zapewnić osobom przebywającym w 

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

oddzielnych dla mężczyzn, możliwość spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego 

umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku lub ciepłego napoju, umożliwienie 

skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, umożliwienie prania i suszenia odzieży, zapewnienie 

informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu, 

zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności i uzyskanie 

samodzielności życiowej. 

Tytułem udzielenia schronienia ww. Stowarzyszenie otrzymuje od tut. Ośrodka wynagrodzenie 

brutto 22 zł. za dobę od jednej skierowanej dorosłej osoby bezdomnej, natomiast. 10 zł. od 

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

także ilości dni pobytu w placówce. 

W roku 2018 z pomocy w formie schronienia korzystały średnio 15 osób w miesiącu, z tym, że miała 

miejsce ciągła rotacja osób bezdomnych przebywających w poszczególnych placówkach: 

1. w styczniu 2018r. - 16 osób dorosłych 
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2. w lutym 2018r. - 18 osób dorosłych 

3. w marcu 2018r. - 17 osób dorosłych 

4. w kwietniu 2018r. - 16 osób dorosłych 

5. w maju 2018r. - 15 osób dorosłych 

6. w czerwcu 2018r. - 14 osób dorosłych 

7. w lipcu 2018r. - 11 osób dorosłych 

8. w sierpniu 2018r. - 12 osób dorosłych 

9. we wrześniu 2018r. - 14 osób dorosłych 

10. w październiku 2018r. - 14 osób dorosłych  

11. w listopadzie 2018r. - 14 osób dorosłych 

12. w grudniu 2018r. - 14 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 2018r. na 

schronienia wydano łącznie kwotę 102.212,00 zł. 

 

Ponadto w roku 2018 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: 

1. w styczniu 2018r - 14 osób 

2. w lutym 2018r - 13 osób 

3. w marcu 2018r - 13 osób 

4. w kwietniu 2018r - 12 osób 

5. w maju 2018r - 11 osób 

6. w czerwcu 2018r - 10 osób 

7. w lipcu 2018r - 11 osób 

8. w sierpniu 2018r - 10 osób 

9. we wrześniu 2018r - 13 osób 

10. w październiku 2018r - 15 osób 

11. w listopadzie 2018r - 15 osób 

12. w grudniu 2018r - 14 osób 

Łączny koszt dofinansowania części kosztów schronienia w 2018r. wyniósł 36.961,20 zł. 
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Domy Pomocy Społecznej w 2018 roku 

 

Dyżury interwencyjne w 2018r.  
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 2018r. ośmiu pracowników socjalnych zgłosiło gotowość do pełnienia ww. dyżurów.  

 

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. pracownicy socjalni zrealizowali 21 dyżurów 

interwencyjnych, podczas których odbyli wizyty w 26 środowiskach.  

 

Podczas wizyt interwencyjnych:  

• w jednym przypadku z uwagi na spowodowanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia 

dziecka przez ich matkę (z uwagi na stan upojenia alkoholowego) zabezpieczono dziecko u 

najbliższej rodziny (babki). Powiadomiono o powyższym sąd rodzinny. Z uwagi na 

zastosowane ww. działań oraz dzięki szybkiej interwencji zapewniono ww. dziecku 

bezpieczeństwo i opiekę; 

• w jednym przypadku, po informacji telefonicznej z Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku UM 

w Radomsku, podjęto interwencję w rodzinie, w której ujawniono ciężki stan zdrowia 

starszej kobiety. Ww. zabezpieczono w szpitalu. Ponieważ pod opieką ww. dotychczas 

przebywała dorosła córka, osoba zależna (niepełnosprawna), tymczasowo zabezpieczono 

również ww. - w schronisku dla osób bezdomnych. Następnie w trybie pilnym skierowano 

ww. osobę niepełnosprawną w domu pomocy społecznej; 

Lp. Kategoria Ilość osób

1 ilość osób skierowanych do DPS-ów w roku 2018 21

2 ilość osób przyjętych do DPS-ów w roku 2018 20

3 ilosc osób oczekujacych na umieszczenie w DPS 2

4 ilość mieszkańców  DPS-ów zmarłych w roku 2018 14

5 rezygnacje z DPS 1

6 ilość osób przebywających w DPS-ach na dzień 31.12.2018 r. 63
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• w dwóch przypadkach interweniowano z uwagi na zdarzenie losowe – pożar. W jednym 

środowisku udzielono rodzinie wsparcia finansowego, rzeczowego, usługowego, 

wymieniono piecyk węglowy i rodzina powróciła do mieszkania. W drugim przypadku 

drewniany dom zajmowany przez rodzinę spłonął. Jedną osobę z rodziny zabezpieczano 

w schronisku dla osób bezdomnych, kolejnej schronienia udzieliła rodzina.  

Mieszkanie o charakterze treningowym  
 

Od 2016r. Ośrodek prowadzi mieszkanie, które przygotowane i dostosowane zostało do 

przyjęcia na pobyt czasowy pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępcza oraz 

osób bezdomnych.  

Mieszkanie dedykowane jest: 

a) wychowankowi pieczy zastępczej posiadającemu ostatnie miejsce zamieszkania (przed 

umieszczeniem w pieczy zastępczej) na terenie miasta Radomska, 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 Radomska, 

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.  

Projekt „Nowoczesna i  skuteczna pomoc społeczna w Radomsku” 
Celem głównym projektu była 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.  
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W ramach zmiany systemu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku 

polegającej na rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych 

i przypisaniu im ramowych zadań wyodrębniono cztery stanowiska/zespoły:  

1. ds. pierwszego kontaktu - 1 osoba 

2. ds. realizacji pracy socjalnej – 3 osoby 

3. ds. usług pomocy społecznej – 1 osoba  

4. ds. świadczeń przyznawanych decyzją – 1 osoba. 

Zmiany organizacyjne zmierzające do poprawy efektywności pracy wymagały wprowadzenia 

rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych. 

Trzon zmian stanowiło zatem 6 pracowników wyłonionych w naborach wewnętrznych 

i oddelegowanych do realizacji zadań w ramach wyodrębnionych stanowisk/zespołów. 

Pracę socjalną wyodrębniono z usług pomocy społecznej, ponieważ jest ona najbardziej 

podstawową i specyficzną usługą pomocy społecznej, w związku z tym wymaga bardziej 

szczegółowego potraktowania. 

Pracownik ds. pierwszego kontaktu zapoznaje się ze zgłaszanym problemem 

i po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy kieruje osoby do odpowiedniego stanowiska/zespołu, 

który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i planuje dalszą pomoc. Pracownik ds. 

pierwszego kontaktu dba w szczególności o profesjonalną obsługę Klienta zgłaszającego się do 

Ośrodka, udziela informacji dot. możliwości korzystania z pomocy finansowej i niefinansowej w 

Ośrodku. Przyjmuje wnioski o pomoc, sporządza wstępne opinie o możliwościach i zasobach klienta, 

ściśle współpracuje z pracownikami socjalnymi realizującymi pracę socjalną, pracownikiem ds. usług 

jak również ds. wydawania decyzji.  

W zespole ds. pracy socjalnej prowadzona jest praca socjalna z osobą i/lub rodziną, która zgłasza 

się po pomoc. Praca socjalna prowadzona jest przy wykorzystaniu metod indywidualnych 

i środowiskowych, grupowych wybranych przez pracownika socjalnego w wyniku pogłębionej 

diagnozy. Prowadzona jest także w miarę potrzeb praca ze społecznością lokalną, realizowane są 

usługi asystenta rodziny, zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.  

Stanowisko ds. usług socjalnych zajmuje się organizowaniem, koordynowaniem i nadzorem nad 

realizacją usług. Jeżeli pracownik socjalny ds. pierwszego kontaktu stwierdzi podczas 

rozpoznawania/diagnozy sytuacji, że osoba zgłaszająca się do ośrodka pomocy społecznej 

potrzebuje wsparcia w formie usług przekazuje dalsze prowadzenie sprawy pracownikowi 

socjalnemu ds. usług, który następnie przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy (jeśli wywiad 

nie został przeprowadzony przez pracownika pierwszego kontaktu) i planuje odpowiednie wsparcie. 

Po zaplanowaniu pomocy, jeżeli wymaga to wydania decyzji administracyjnej przekazuje sprawę do 

Stanowiska ds. świadczeń przyznawanych decyzją, w celu wydania decyzji.  
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Pracownik na stanowisku ds. świadczeń przyznawanych decyzją odpowiada za pomoc osobom 

i rodzinom zgłaszającym się do ośrodka pomocy społecznej i potrzebującym pomocy w formie 

świadczenia przyznawanego decyzją administracyjną. Po wstępnym kontakcie z pracownikiem ds. 

pierwszego kontaktu, jeżeli z rozmowy wstępnej wynika, że jako pierwsza powinna być udzielona 

pomoc w postaci zasiłku lub innego świadczenia przyznawanego decyzją, pracownik socjalny 

zatrudniony ds. świadczeń przyznawanych decyzją przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy 

(chyba, że wywiad ten jest już przeprowadzony przez pracownika pierwszego kontaktu i zawiera 

wszystkie informacje niezbędne do wypłaty świadczeń) i określa formę świadczenia oraz jego 

wysokość (w przypadku świadczenia pieniężnego).  

 

Praca socjalna 

 

Praca socjalna prowadzona jest w formie indywidualnej, grupowej lub środowiskowej.  

Pracownicy socjalni podczas realizacji pracy socjalnej współpracują z kuratorami sądowymi, 

pedagogami, psychologami, prawnikami, asystentami rodzin, dzielnicowymi, pracownikiem 

socjalnym ds. pomocy finansowej, jak również współpracują z Dziennym Domem Pomocy 

Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy.  

Oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej stanowi również 

istotny walor podnoszący prestiż zawodu pracownika socjalnego łączącego umiejętności 

interpersonalne w zakresie rozwiązywania problemów osób i rodzin, umiejętności animowania 

właściwych postaw i wzorców zachowań, budowania partnerstwa w rozwiązywaniu problemów, 

wzbudzania potencjału sił ludzkich w poszanowaniu godności, równości i prawa do 

samostanowienia klienta przy jednoczesnej umiejętności reagowania i negowania zachowań 

sprzecznych z normami społecznymi.  

Pracownicy socjalni zaangażowani w projekt odznaczali się wysokim stopniem wrażliwości na 

potrzeby jednostki i jej sytuację życiową. Celem głównych działań podejmowanych przez ww. 

pracowników stało się wyposażenie osób z rodzin w umiejętności samodzielnego rozwiązywania 

problemów oraz umiejętności korzystania z przysługujących uprawnień, usług.  

W okresie od maja 2017 - lipca 2018 pracownicy socjalni ds. rozszerzonej pracy pracy socjalnej 

podjęli działania łącznie w 81 środowiskach.  

Zakończono współpracę z 12 osobami.  

W 2018r. pracownicy socjalni współpracowali z 79 rodzinami (75 kontraktów socjalnych). 

Zakończyli współpracę z 15 rodzinami w tym: z 12 z powodu zrealizowania postanowień 

kontraktu oraz z 3 z powodów: umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej, braku 

współpracy, zmiany miejsca zamieszkania rodziny.  
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Specjaliści w projekcie 

W sierpniu 2017 roku w ramach projektu zatrudniono specjalistów - pedagoga i psychologa, którzy 

udzielali porad i wsparcia klientom Ośrodka zarówno w miejscu ich zamieszkania, jak i w siedzibie 

Ośrodku.  

Praca wykonywana praz specjalistów pedagoga i psychologa przyczyniła się do poprawy jakości 

funkcjonowania osób i rodzin w środowisku, niwelowania i łagodzenia problemów opiekuńczo 

wychowawczych oraz w znacznym stopniu usprawniła pracę pracownika socjalnego.  

Ilość osób, która skorzystała z poradnictwa pedagogicznego – 36 osób 

Ilość osób, która skorzystała z poradnictwa psychologicznego – 43 osób 

 

Działania w ramach projektu są nadal realizowane. Zapewniono również ciągłość ww. zadnia 

poprzez kontynuację poradnictwa pedagogicznego.  

W okresie sierpień- grudzień 2018r. pedagog zrealizował 104,5 godziny poradnictwa.  

Przez poradnictwo pedagogiczne rozumie się jednorazową poradę lub cykl spotkań z pedagogiem 

mających na celu wspomaganie rodziców w radzeniu sobie z szeroko pojętymi trudnościami 

wychowawczymi. Pomoc pedagogiczna, w zależności od potrzeb czy oczekiwania klienta, może 

dotyczyć wypracowania optymalnego sposobu zachowania w konkretnej sytuacji związanej 

z funkcjonowaniem z dzieckiem lub tworzenia kompleksowego systemu oddziaływania 

wychowawczego. 

Wsparcie pedagogiczne dotyczyło między innymi uświadamiania prawdopodobnych źródeł 

nieprawidłowości wychowawczych, budowania kontaktu z dzieckiem, radzenia sobie z emocjami 

i uczuciami dziecka. Wskazywano na prawidłowe wzorce rodzicielskie, sposoby rozwiązywania 

problemów, konfliktów, a także jak zachęcić dziecko do współpracy  

i samodzielności. 

 

Szczegółowe dane dotyczące poradnictwa pedagogicznego w okresie VIII – XII 2018r.  

Lp. Miesiąc Liczba 

godzin 

Liczba 

porad 

Liczba 

rodzin 

w tym 

osób 

w tym  

dzieci 

1. Sierpień 2018 22,5 25 10 9 1 

2. Wrzesień 2018 20 23 10 10 0 

3. Październik 2018 21 27 10 10 0 

4. Listopad 2018 21 21 9 9 0 
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5. Grudzień 20018 20 23 11 11 0 

6. Razem 104,5 119 50 49 1 

Współpraca Działu Pracy Socjalnej z organizacjami pozarządowymi 
w 2018r. tj. Stowarzyszeniem na rzecz dzieci „Pomagajmy Razem”  

I. Realizacja projektu „Ja i Ty – klub pokoleń” 

Ww. projekt realizowany był przez ww. stowarzyszenie przy współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku, Dziennym Domem Pomocy Społecznej w 

Radomsku. W realizację poszczególnych działań zaangażowani byli pracownicy socjalni 

Działu Pracy Socjalnej w Radomsku.  

W ramach projektu odbyły się: 

• Spotkania społeczności seniorów: 

- w okresie od czerwca do grudnia 2018r. odbyło się 9 spotkań, które trwały od 2 do 4 

godzin; 

- w każdym spotkaniu uczestniczyło od 9 do 11 osób; 

- tematy spotkań: planowanie i propozycje działań senioralnych; ocena zasobów lokalnych w 

zakresie wsparcia osób starszych; omówienie problemów osób starszych i możliwości ich 

rozwiązania w środowisku lokalnym, a także możliwość uzyskania wsparcia na szczeblu 

ogólnokrajowym; rozmowy o indywidualnych problemach seniorów; zorganizowanie 

spotkania z pracownikiem socjalnym ops nt. możliwości uzyskania wsparcia w środowisku 

lokalnym i ogólnopolskim; organizacja przedsięwzięć w ramach projektu (np. pikników, 

spotkań w ramach projektu), podział i przydzielanie zadań, spotkania podsumowujące 

działania. 

Moderatorem spotkań był animator społeczny.  

• „ZIELONO MI” – 27 i 28 czerwca 2018r.  

W czerwcu 2018r. seniorzy dokonali aranżacji terenu oraz wykonali własny projekt 

obsadzania roślinami części terenu zielonego znajdującego się przy Dziennym Domu 

Pomocy Społecznej w Radomsku. 

Moderatorem spotkań był animator społeczny.  

 

• Piknik KAPELUSZOWY ZAWRÓT GŁOWY - 7 LIPCA 2018r.  

Celem imprezy była promocja społeczności lokalnej oraz działań wspólnotowych. Takie 

przedsięwzięcie służyło również nawiązywaniu wzajemnych i pozytywnych relacji między 

mieszkańcami naszego Miasta w tym: seniorami, dziećmi i młodzieżą, osobami 

niepełnosprawnymi.  
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Podczas pikniku swoje umiejętności wokalne zaprezentowały członkinie radomszczańskich 

uniwersytetów trzeciego wieku. Następnie wszystkich zaproszono do wspólnej zabawy 

tanecznej.  

Na dzieci czekały atrakcje w formie: kącika malowania twarzy, modelowania balonów, 

kącika plastycznego, puszczania dużych baniek mydlanych.  

Dla uczestników pikniku przygotowano kawę, herbatę, słodki poczęstunek w „Kawiarence 

pod chmurką” oraz kiełbaski z grilla z pieczonym ziemniakiem i surówkami.  

Uczestnicy pikniku odpowiedzieli na nasz apel i przybyli w kolorowych kapeluszach.  

• Piknik RADOMSKO MOJA MŁODOŚĆ – 23 sierpnia 2018 

W czwartek 23 sierpnia 2018r. dzieci, młodzież, seniorzy, pensjonariusze Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej w Radomsku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku 

uczestniczyli w festynie integracyjnym. 

Na uczestników festynu czekała wystawa zdjęć pochodzących w większości z prywatnych 

archiwów radomszczan. Tematami wystawy były: „Ja w dzieciństwie”, „Radomsko w moim 

obiektywie”, „Radomsko wczoraj i dziś”. 

Członkinie radomszczańskich uniwersytetów trzeciego wieku przygotowały występy 

wokalne. Wszystkich małych i dużych uczestniku pikniku zaproszono do wspólnej zabawy 

tanecznej, nauki tańca „Belgijka” oraz konkursów i zabaw integracyjnych.  

Na dzieci czekały atrakcje w formie: kącika malowania twarzy, modelowania balonów, 

kącika plastycznego, puszczania dużych baniek mydlanych.  

Dla uczestników pikniku przygotowano również kawę, herbatę, słodki poczęstunek 

w „Kawiarence pod chmurką” oraz kiełbaski z grilla i radomszczańską zalewajkę.  

• Wycieczka dla radomszczańskich seniorów i dzieci pn. „Cudze chwalicie, swojego nie 

znacie”: 

- w dniach 21, 22 i 23 września 2018r. zorganizowało trzydaniową wycieczkę dla 

radomszczańskich seniorów i dzieci; 

- w wycieczce wzięło udział 40 osób;  

- pierwszego dnia wycieczkowicze odwiedzili Wadowice, gdzie zwiedzili Muzeum - Dom 

Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Skosztowali też „papieskiej kremówki” i spacerowali 

po wadowickim rynku. Następnie udali się do Inwałdu i zwiedzili Park Miniatur. W godzinach 

popołudniowych dotarli do Wisły; 

- kolejny dzień upłynął na zwiedzaniu miasta i okolic oraz na integracji. W godzinach 

wieczornych uczestników zaproszono do wspólnego grillowania przy muzyce na żywo, 

a następnie do zabawy tanecznej w rytm największych przebojów; 
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- ostatniego dnia wycieczkowicze zwiedzili Muzeum Koronki – Izba Pamięci Marii Gwarek 

w Koniakowie oraz Bacówkę - Kolyba na Szańcach; 

- podczas wyjazdu uczestnikom zapewniono: ubezpieczenie, transport autokarem, noclegi 

w Wiśle wraz z wyżywieniem, suchy prowiant w czasie przejazdów, bilety wstępu. 

• Warsztaty rehabilitacyjne „TAKI MAŁY, TAKI DUŻY MOŻE SPRAWNYM BYĆ” 

- warsztaty odbyły się w okresie od czerwca do października 2018r.; 

- odbyło się 15 warsztatów, z których każdy trwał 1 godz.; 

- w poszczególnych zajęciach warsztatowych uczestniczyło od 12 do 22 osób; 

- w zajęciach uczestniczyli głównie seniorzy, ale również kilkoro dzieci; 

- tematyka zajęć: ćwiczenia ogólnorozwojowe; ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu 

rehabilitacyjnego; ćwiczenia poprawiające przepływ krwi w kończynach dolnych; ćwiczenia 

koordynująco-wzmacniające; ćwiczenia oddechowe; ćwiczenia rozciągające, izometryczne 

mięśni grzbietu i inne. 

Zajęcia ruchowe dla seniorów pozwoliły im się usprawnić i spowodowały lepszą kondycję 

fizyczną.  

Prowadzone były przez rehabilitanta. 

• Warsztaty muzyczne „ŚPIEWAJMY RAZEM” 

- warsztaty odbyły się w okresie od czerwca do października 2018r.; 

- odbyło się 10 warsztatów, z których każdy trwał 1 godz.; 

- w poszczególnych zajęciach warsztatowych uczestniczyło od 13 do 30 osób; 

- w zajęciach uczestniczyli głównie seniorzy, ale również kilkoro dzieci; 

- tematyka zajęć: piosenki ludowe i biesiadne; nadanie rytmu i melodii piosenek; piosenki o 

moim mieście; ćwiczenie elementów muzyki; pieśni patriotyczne; ćwiczenie intonacji w 

melodii i inne. 

Głównymi celami powyższego przedsięwzięcia było przełamywanie stereotypów 

dotyczących dorosłych, młodzieży i dzieci, wzajemna integracja, aktywizacja społeczna, 

promocja uniwersalnych wartości, uwrażliwienie na sprawy społeczne, rozwijanie pasji i 

talentów muzycznych, budowanie sieci współpracy. Muzyka jest doskonałym narzędziem, 

które energetyzuje, motywuje do działania. Muzyka jest też doskonałym nośnikiem 

przekazów społecznościowych, jest również alternatywną formą komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej oraz pozwala rozładować stres i frustrację w konstruktywny sposób.  

Warsztaty muzyczne prowadziła osoba z odpowiednim przygotowaniem. 

• Warsztaty twórcze pn. „Robótkowo”: 

- odbyło się 5 warsztatów twórczych po 3 godziny każdy; 

- w warsztatach uczestniczyło 30 osób (seniorzy i dzieci);  
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- tematyka warsztatów: szkice ołówkiem na papierze; malowanie farbami akrylowymi na 

podobraziach – martwa natura; ozdoby z masy porcelanowej; malowanie na szkle, ozdoby 

świąteczne i inne. 

Podczas warsztatów każdy według własnych zdolności i sprawności manualnych wykonywał 

np. ozdoby, obrazy i inne. Wykonanymi ozdobami w okresie świąt Bożego Narodzenia 

został udekorowany DDPS w Radomsku - miejsce integracji wielopokoleniowej. 

Moderatorem spotkań był animator społeczny.  

• Warsztaty kulinarne „ZUPKA CZY BIGMACZEK” 

- warsztaty odbyły się w okresie od czerwca do listopada 2018r.;  

- odbyło się 6 warsztatów kulinarnych;  

- w poszczególnych zajęciach warsztatowych uczestniczyło od 26 do 31 osób; 

- w zajęciach uczestniczyli seniorzy, jak i dzieci;  

- tematyka warsztatów: pizza kontra bułki drożdżowe; sałatka jarzynowa kontra smalec 

i ogórki małosolne; hamburgery kontra deser z owocami i bitą śmietaną; hot-dogi kontra 

parówki w cieście francuskim; zapiekanki konta kanapki; gofry kontra naleśniki i inne. 

To działanie angażowało dorosłych, seniorów i młodzież. Miało charakter integracyjny i edukacyjny. 

Seniorzy podczas warsztatów demonstrowali, angażowali się w proces tworzenia potraw, ze starych 

przepisów kulinarnych. Następnie młodzież również przeprowadziła warsztaty kulinarne, angażując 

w proces tworzenia potraw aktualnie popularnych wśród młodzieży.  

Podobnie jak w przypadku warsztatów robótek ręcznych moderatorem był animator społeczny.  

 

• Warsztaty teatralne „TEATR MIĘDZYPOKOLENIOWY” 

- warsztaty odbyły się w okresie od maja do grudnia 2018r.; 

- odbyło się 7 warsztatów teatralnych po 3-4 godziny; 

- w zajęciach uczestniczyli seniorzy i dzieci ; 

- tematyka zajęć: integracja i zapoznanie się uczestników zajęć; formułowanie repertuaru; 

podział ról, próby teatralne; przygotowanie scenografii i inne. 

Takie działania rozwijały wyobraźnię, wzmacniały kreatywność, integrowały, jak również 

wzmacniały pamięć, co jest szczególnie ważne w podeszłym wieku. Ponadto wspólne 

wykonywanie dekoracji było okazją do rozwijania zdolności manualnych, jak również 

aktywności fizycznej seniorów. Moderatorem działań był animator społeczny.  

 

• Konkurs plastyczny pn. „Moje życie, moja historia” 

W ramach konkursu zgłoszono 73 prace plastyczne, w tym: 

1. w kategorii wiekowej 6 lat- 17 lat zgłoszono 60 prac plastycznych 
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2. w kategorii wiekowej 18 lat- 59 lat zgłoszono 7 prac plastycznych 

3. w kategorii wiekowej 60+ zgłoszono 6 prac plastycznych 

Prace konkursowe zostały ocenione na podstawie następujących kryteriów: zgodność pracy 

plastycznej z podaną tematyką, wrażenie estetyczne, inwencja i pomysłowość prezentacji 

tematu.  

Komisja Konkursowa dokonała oceny prac przyznając po trzy nagrody rzeczowe w trzech 

kategoriach wiekowych. 

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w MDK w Radomsku podczas dorocznej Gali 

Wolontariatu.  

• Spotkanie świąteczne  

- 63 uczestników w tym 29 dzieci; 

- występ teatralny przygotowany przez dzieci i seniorów w ramach warsztatów teatralnych 

- scenografia,  

- kolacja wigilijna. 

 

II. W miesiącu grudniu 2018r. ww. stowarzyszenie przekazało 40 paczek świątecznych dla 

rodzin 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 

2018r. 

 

Szkolenia 2018 

I. Szkolenia zewnętrzne – obejmowały one szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje 

i inne formy kształcenia pozaszkolnego przeprowadzane przez wyspecjalizowanych organizatorów 

zewnętrznych.  

Zgonie z założeniami zawartymi w planie szkoleń na 2018r. pracownicy Działu Pracy Socjalnej 

uczestniczyli w dwóch szkoleń zewnętrznych w ciągu roku przeznaczonej dla większej liczby 

pracowników (warsztaty pt. „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” - 19 

pracowników, szkolenie pt. „Praca z osobami niepełnosprawnymi, stymulacja funkcji poznawczych” 

- 14 pracowników). Ponadto 13 pracowników brało udział w VI Konferencji Kształcenie specjalne pt. 

„Lubię mówić z Tobą”. 

Dodatkowo w miarę zgłaszanych potrzeb przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin, jak 

i dostępnej oferty szkoleniowej oddelegowano pracowników do udziału w szkoleniach, 

konferencjach, kursach. Poniższa tabela stanowi wykaz szkoleń, konferencji, kursów zewnętrznych 

i innych, w których uczestniczyli pracownicy Działu Pracy Socjalnej.  
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Lp. Nazwa/temat szkolenia Termin szkolenia 
Organizator 
szkolenia 

Liczba 
pracowników 
socjalnych  

Liczba 
asystentów 
rodziny 

1. 
Szkolenie „Zaburzenia psychiczne, jako 
kryzys i wyzwanie dla środowiska”. 

20.04.2018 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Radomsku 

- 6 

2. 

VII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny 
pod hasłem „Kierowanie zespołem 
asystentów rodziny w kontekście współpracy 
z instytucjami pomocowymi”. 

10-11.09.2018 
Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 
Asystentów Rodziny 

- 2 

3. 

Szkolenie „Pomoc społeczna a ochrona 
zdrowia psychicznego 2018 – zagadnienia 
praktyczne z uwzględnieniem zamian 
w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego” 

27.09.2018 
Edi Centrum 
Szkolenia 

2 - 

4. 
Konferencja i warsztaty „Rodzina z 
problemem alkoholowym i problemem 
przemocy jako klient pomocy społecznej”. 

18-20.10.2018 
8-10.11.2018 

PARPA 2 4 

5. 
VI Konferencja Kształcenie specjalne pt. 
„Lubię mówić z Tobą”. 
 

23.11.2018 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno- 
Wychowawczy w 
Radomsku 

7 6 

6. 
Warsztaty dla pracowników pomocy 
społecznej pt. „Przemoc wobec osób 
starszych i niepełnosprawnych”. 

27.11.2018 
28.11.2018 

MKRPA 15 4 

7. 
IV Forum „Dla Rodziny”  
w Częstochowie 

28.11.2018 

Stowarzyszenie na 
rzecz pomocy 
dziecku i rodzinie 
„Dla Rodziny” 

- 2 

8. 
Szkolenie „Przemoc w rodzinie wobec osób 
starszych” 

28-30.11.2018 RCPS w Łodzi 3 - 

9. 

Szkolenie „Kierowanie i ustalenie odpłatności 
za pobyt w domach pomocy społecznej oraz 
stosowanie KPA w sprawach z zakresu 
pomocy społecznej” 

6.12.2018 Profilaktyka KIER 1 - 

10. 
Szkolenie „Praca z osobami 
niepełnosprawnymi, stymulacja funkcji 
poznawczych”. 

07.12.2018 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Radomsku 

10 4 

11. 

Szkolenie „Włączenie pracowników 
socjalnych ośrodków w działania 
informacyjne w ramach pracy socjalnej w 
zakresie efektywnego wykorzystania energii 
w domu/mieszkaniu i inne w związku z 
przyjęciem przez RM Programu CZYSTE 
POWIETRZE” 

11.12.2018 ŁUW w Łodzi 2 - 

12. 
Szkolenie „Współpraca interdyscyplinarna na 
rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych” 

13.12.2018 RCPS Łódź 4 - 

13. 
Szkolenie „Identyfikacji przemocy i 
wykorzystywania seksualnego dziecka” 

14.12.2018 PCPR Radomsko 2 - 

 

W 2018r. przeprowadzono również 8 szkoleń wewnętrznych dla pracowników socjalnych 

i asystentów rodzin Działu Pracy Socjalnej tut. Ośrodka oraz pracowników realizujących pracę 

w ramach projektu „KIS – w kierunku zmiany” (z powyższych szkoleń sporządzono listy obecności).  

Szkolenia wewnętrzne obejmowały pogłębianie wiedzy i zdobywanie umiejętności przez większą 

grupę pracowników, w zakresie dotyczącym podstawowych zagadnień prawnych, 

administracyjnych i organizacyjnych i innych. Zgodnie z planem szkoleń na 2018r. ww. szkolenia 

wewnetrzne organizowane były nie rzadziej niż raz na kwartał przez kierownika działu, innych 

kierowników czy pracowników komórek organizacyjnych.  
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Szkolenia dotyczyły m.in.: zmian w przepisach prawnych tj. ustaw, rozporządzeń i innych z obszaru 

pomocy społecznej, szczegółowego omówienia przepisów prawnych tj. KPA, ustaw i rozporządzeń; 

omówienia działań informacyjnych w ramach świadczonej przez pracowników socjalnych pracy 

socjalnej w zakresie efektywnego wykorzystania energii w domu czy mieszkaniu, możliwości 

pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskania dodatków energetycznych, środków 

pieniężnych na dofinansowanie ogrzania mieszkania, domu w ramach dodatków mieszkaniowych – 

w związku z Programem „Czyste Powietrze”. 

 

Superwizja  

Od maja 2017r. do czerwca 2018r. superwizor w ramach spotkań indywidualnych i grupowych 

prowadził działania zmierzające do podniesienia jakości pracy socjalnej. Spotkania odbywały się w 

ramach projektu „Nowoczesna i skuteczna praca socjalna w Radomsku” i korzystało z nich 5 

pracowników socjalnych.  

Wszyscy pracownicy socjalni oraz pracownik ds. świadczeń skorzystali ze wsparcia specjalisty 

(posiadającego doświadczenie z dziedziny pracy socjalnej oraz spełniającego wymogi 

kwalifikacyjne). Moderacja spotkań odbywała się przez niezależnego eksperta, w ten sposób 

zadbano o otwartą komunikację na spotkaniach. Pracownicy uczestniczyli w spotkaniach 

indywidualnych i grupowych. Taka forma systematycznego wsparcia dla pracowników dała 

pracownikom możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, przemyśleń, wspólnego zastanawiania 

się nad źródłami trudności, szukania istoty problemu, wypracowania nowych, bardziej skutecznych 

rozwiązań. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań superwizja realizowana była od 

miesiąca maja 2017r. w wymiarze 8 godzin miesięcznie (dwie sesje miesięcznie).  

Superwizja realizowana była również dla asystentów rodziny.  
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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 2018 r., poz. 2220 z późniejszymi zmianami).  

Rodzaje świadczeń rodzinnych 
Świadczeniami rodzinnymi są: 

− zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;  

− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;  

− świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 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 przysługiwał w kwocie 520,00 zł (do 31 października 2018). 

Natomiast od 1 listopada 2018. przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie 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, 
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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 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 2018r. wynosiło 1 477,00 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 2018r. poz. 2177), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana 

waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 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 
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Zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługują bez względu na 

dochód.  

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego do 31 października 2018r. wynosiła 153,00 zł miesięcznie. Natomiast 

od 01 listopada 2018r. wynosi 184,42 zł miesięcznie.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 

lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad 

osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o 

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

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji           i przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz 

rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał w kwocie 520,00 zł (do 31 października 2018). 

Natomiast od 1 listopada 2018r. przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie. 

Świadczenie Rodzicielskie zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) przysługuje osobom, 

które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku 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, jeśli nie będą 

pobierały zasiłku macierzyńskiego. 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi – 1000,00 zł miesięcznie. 

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

dnia 4 listopada 2016r. (Dziennik Ustaw z 2016 poz. 1860 z późn. zm.) 

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. 
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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.  

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

 

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

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 

września roku następnego.  

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 2017. 

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;  
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- 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. 

 

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 2018 r.  
W roku 2018 przyjęto: 

• 1921 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami; 

• 511 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; 

• 78 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;  

• 76 wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego; 

• 2 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna; 

• 291 wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 
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• 112 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego 

• 4151 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ 

• 4 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi za życiem 

 

Łącznie w 2018 r. wypłacono następujące świadczenia (kwoty wypłaconych świadczeń nie 

uwzględniają zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących bierzącego roku): 

• 30 698 zasiłków rodzinnych na kwotę 3 527 771,18 zł; 

• 10 625 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 1 618 879,35 zł; 

• 15 329 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę  2 423 897,92 zł; 

• 1 903 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2 809 790,10 zł; 

• 638 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 330 326,50 zł; 

• 246 zasiłków dla opiekuna na kwotę 130 362,00 zł; 

• 291 świadczeń – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 291 000,00 

zł; 

• 1095 świadczeń rodzicielskich na kwotę 979 126,50 zł; 

• 47 818 świadczeń wychowawczych na kwotę 23 848 782,00 zł; 

• 4 świadczenia – jednorazowe świadczenie za życiem na kwotę 16 000,00 zł; 

W 2018 roku z bieżąco wypłaconych świadczeń rodzinnych zwrócono kwotę 28 906,39 zł z tytułu 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 

Odprowadzono 2 286 składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 747 368,91 zł; oraz  

1419 składek na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 144 177,91 zł.  

Ponadto wydano 194 decyzje dotyczące zwrotu  nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 

świadczeń wychowawczych  oraz 11 decyzji dotyczących rozłożenia na raty świadczeń nienależnie 

pobranych. 

Na potrzeby przyznanych świadczeń: zasiłków dla opiekunów oraz specjalnego zasiłku 

opiekuńczego pracownicy socjalni  przeprowadzili 3 wywiady środowiskowe (część I) oraz 146 

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 2018 r. poz. 554 z późn. zm.) świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego. Pracownicy Zespołu Świadczeń Alimentacyjnych zajmują się 

prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem świadczeń alimentacyjnych. Obsługa 

interesantów sprowadza się do: 

- przyjmowania wniosków i kompletowania dokumentów o wypłatę świadczeń alimentacyjnych;  

- ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń poprzez analizę złożonych dokumentów i wyliczanie 

dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń;  
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- 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 ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

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 2018 roku: 

- przyjęto 418 wnioski o ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  

- wypłacono łącznie 5878 świadczeń na kwotę 2 549 385,52 zł. 

W 2018 roku z bieżąco wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócono kwotę 3 

984,39 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych.  

Ponadto wydano 19 decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 

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

Wystąpiono z : 

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

alimentacyjnego; 

• 39 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 2018r., poz. 1600, z 

późn. zm.); 

• 11 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcia działań zmierzających do 

aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. 

Wydano 42 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. 

Przekazano 24 dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczej o ich zobowiązaniach 

wobec Skarbu Państwa oraz wierzycieli.  
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ZESPÓŁ WSPIERANIA RODZINY 
Asystent Rodziny 

Formą wspierania rodziny przeżywającej problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej jest 

praca z rodziną realizowana przez asystenta rodziny. W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy wspieranie rodziny biologicznej mającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz mającej inne problemy 

powodujące trudną sytuację życiową. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej 

zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.  

Zadania asystentów rodziny określa szczegółowo art. 15 ust. 1 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. Zgodnie  

z ustawą 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 

umieszczonemu w 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;  

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;   
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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 2018 asystenci rodziny nie objęli swoim wsparciem żadnej kobiety w ciąży 

bądź ich rodzin w związku z ww. ustawą.    

 

W 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku zatrudnionych było 5 

asystentów rodziny, którzy współpracowali z 62 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 2018 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)- 62 rodziny; 

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- 

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

rodzinie- 21 rodzin; 

4. sporządzali opinie na temat rodzin dla właściwych Sądów- 5 rodzin, 

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

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego- 58 rodzin,  

6. prowadzili treningi kulinarne – 24 rodzin; 

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

33 rodzin; 

8. prowadzili treningi zarządzania budżetem domowym- 41 rodzin; 

9. udzielali pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych- 27 rodzin; 

10. udzielali pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych-  

39 rodzin; 

11. konfrontowali i mediowali- 20 rodzin; 

12. udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

z dziećmi- 59 rodzin; 

13. wspierali aktywność społeczną rodzin- 48 rodzin; 

14.  udzielali pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i podtrzymywaniu pracy zarobkowej- 35 

rodzin; 

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

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych- 58 rodzin; 

16.  podejmowali prace na rzecz poprawy relacji wewnątrzrodzinnych poprzez poradnictwo 

w zakresie stosowania odpowiednich metod wychowawczych- 51 rodzin; 

17.  udzielali wsparcia szczególnie poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych- 48 rodzin; 

18.  podejmowali działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin-19 rodzin; 

19.  prowadzili indywidulane konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci- 59 rodzin; 

20.  prowadzili dokumentację dotyczącą pracy z rodziną- 62 rodzin. 

 

W ramach prowadzonych treningów dbania o higienę i czystość otoczenia Asystenci rodziny 

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 
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środowiskowej w ramach wizyt patronażowych z uwagi brak doświadczenia w opiece nad 

noworodkiem a tym samym możliwe wystąpienie zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka.  

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 20 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 8 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 25 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 lokalu socjalnego, komunalnego lub 
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o zamianę 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. 

Asystenci rodziny informowali o dostępnych możliwościach wsparcia oferowanego dla rodzin 

z dziećmi na terenie Miasta Radomsko. 

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 rodzin przeprowadzali treningi komunikacji wewnątrzrodzinnej, treningi wzorców 

rodzicielskich, 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.  

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 motywowali rodziców do regularnych kontaktów ze szkołami dzieci, 

wskazywali 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 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 
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dzieciom w odrabianiu prac domowych, kontrolowali również wypełnianie obowiązku szkolnego 

przez dzieci. Dzieci z rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny uczestniczyły w zajęciach 

oferowanych przez placówki wsparcia dziennego, 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, pedagoga oraz prawnika zatrudnionych 

w tut. Ośrodku.  

Asystenci rodziny 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).  

Ponadto pracownicy Zespołu Wspierania Rodziny współpracowali z zespołem 

interdyscyplinarnym, gdzie była prowadzona procedura Niebieskie Karty- 12 rodzin.  

Asystenci rodzin w 2018 roku zorganizowali dla 15 rodzin Zespoły do spraw Pomocy 

Rodzinie, gdzie sytuacja w rodzinie uległa znacznemu pogorszeniu. 

W rodzinach współpracujących z asystentem rodziny w 2018 roku przebywało 133 dzieci. 

Szczegółową statystykę liczby dzieci przebywających w rodzinach współpracujących z asystentem 

rodziny w 2018 według kryterium wieku przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Wiek dzieci w rodzinach współpracujących z asystentem rodziny w 2018 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 

26 11 7 6 7 10 7 13 9 4 7 3 7 5 11 

2 suma 37 13 24 33 15 11 

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 

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.  
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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 35 
2 Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych  i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego 
62 

3 Przemoc w rodzinie 14 
4 Niepełnosprawność 16 
5 Wielodzietność 20 
6 Samotnie rodzicielstwo 27 
7 Długotrwałe bezrobocie 35 
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 

umożliwienie powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

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, 
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samodzielności  

w realizowaniu spraw rodzinnych, podniesieniu jakości życia członków rodziny.  

W 2018 roku asystenci rodzin pracowali z 18 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 1 rodzina 
2 Powyżej 3 do 12 miesięcy 16 rodzin 
3 Powyżej roku 45 rodzin 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 

 W 2018 roku pięciu asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Radomsku współpracowało z 62 rodzinami z czego 16 rodzin podjęło współpracę w 

roku sprawozdawczym.  

W roku 2018 r. asystenci rodziny zakończyli pracę z 17 rodzinami z uwagi na: 

1. osiągnięcie celów- 7 rodzin, 

2. zaprzestanie współpracy przez rodzinę- 2 rodziny, 

3. brak efektów pracy- 5 rodzin, 

4. zmianę metody pracy- 3 rodziny. 

 

Zgodnie z art. 15 pkt 16 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny 

zobowiązany jest do monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.  

Sytuacja rodzin usamodzielnionych monitorowana jest systematycznie przez asystentów rodziny w 

celu określenia trwałości osiągniętych rezultatów pracy. W 2018 roku asystenci rodzin monitorowali 

funkcjonowanie 7 rodzin, z którymi zakończono pracę w roku sprawozdawczym z uwagi na 

osiągnięcie celu. 

 

Doskonalenie i profesjonalizacja zawodu asystenta rodziny 

 Od stycznia do grudnia 2018r. 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 120 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 analizowali własną pracę z 

klientem. Pracownicy mieli szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą przez co potrafili je 

konstruktywnie wykorzystać w dalszej pracy z rodzinami. Ponadto uczyli się nowych rozwiązań, 

metod, pozytywnych wzorców pracy z klientem, wyjaśniali własne dylematy etyczne pojawiające się 

w pracy z rodziną. 

W 2018 r. pomocą asystentów rodziny objętych było 62 rodziny mających trudności w sferze 

opieki i wychowania dziecka. W związku z występującymi problemami niezbędne 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 2018 roku asystenci rodziny uczestniczyli w szkoleniach dokształcających. 

Tematyka szkoleń dotyczyła problemów, z którymi asystenci rodzin spotykają się w pracy z 

Klientami. 

 

Tabela 4. Szkolenia dla asystentów rodziny 

Lp. Nazwa szkolenia/warsztatów Termin 
szkolenia 

Organizator 
szkolenia 

Liczba 
osób 
biorących 
udział 

1. „Smog-działania informacyjne” 11.01.2018 MOPS 6 
2. Szkolenie  „Zaburzenia psychiczne, jako kryzys 

i wyzwanie dla środowiska” 
20.04.2018 ŚDS w 

Radomsku 
 

6 

3. VII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny pod 
hasłem „Kierowanie zespołem asystentów 
rodziny w kontekście współpracy                                
z instytucjami pomocowymi”. 

10-11.09.2018 Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 
Asystentów 
Rodziny 

2 

4. Konferencja i warsztaty „Rodzina                     z 
problemem alkoholowym i problemem 
przemocy jako klient pomocy społecznej”. 

18-20.10.2018 
8-10.11.2018 

PARPA 4 

5. VI Konferencja Kształcenie specjalne pt. „Lubię 
mówić z Tobą”. 
 

23.11.2018 SOSW w 
Radomsku 

6 

6. Warsztaty dla pracowników pomocy społecznej 
pt. „Przemoc wobec seniorów”. 

28.11.2018 MKRPA 4 

7. IV Forum „Dla Rodziny” w Częstochowie. 28.11.2018 Stowarzyszenie 
na rzecz pomocy 
dziecku              i 

2 
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rodzinie  
„Dla Rodziny” 

8. Szkolenie „Praca z osobami 
niepełnosprawnymi, stymulacja funkcji 
poznawczych”. 

07.12.2018 Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy                 
w Radomsku 

4 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 

Projekty realizowane przez Zespół Wspierania Rodziny 

Idąc naprzeciw potrzebom podopiecznych w 2018 roku opracowano i realizowano projekt 

socjalny pt. „Mamo, Tato- bycie z Tobą daje moc!”. Głównym celem projektu było rozszerzenie 

oferty usług na rzecz rodzin biologicznych dotkniętych kryzysem w sferze opieki i wychowania dzieci 

poprzez wprowadzenie różnorodnych form wsparcia propagujących kształtowanie prawidłowych 

postaw rodzicielskich oraz społecznych. W programie uczestniczyło 20 rodzin, które na co dzień 

objęte są wsparciem tut. Ośrodka. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: 

1. II edycje Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, 

2. zajęcia grupowe i indywidulane z psychologiem i pedagogiem,  

3. cztery wyjścia do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na bajki i filmy animowane, 

4. dwa Pikniki Rodzinne zrealizowane na terenie Klubu Młodziaka i Świetlicy Nr 1, 

5. dwa wyjścia do Pizzerii, 

6. dwukrotne wyjście do Sali Zabaw Fiku- Miku, 

7. przeprowadzono konkurs plastyczny pn. „Ja, rodzina-moje życie”, 

8. Grupy Wsparcia. 

 

„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 obejmował 10, trzygodzinnych spotkań. 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. 

W ramach projektu socjalnego „Mamo, Tato- bycie z Tobą daje moc!” 8 osób ukończyło 

pełny cykl zajęć otrzymując zaświadczenia. 
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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. 

 W 2018 roku Miasto Radomsko uczestniczyło w realizacji Programu „Asystent rodziny i 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. 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 rezerwy celowej w kwocie 62.072 zł oraz ze 

środków Funduszu Pracy w kwocie 24.412 zł pozwoliło to częściowo pokryć koszty zatrudnienia 

asystentów rodziny. Wydatki w wysokości 225.81,94 zł zostały pokryte z budżetu Miasta 

Radomsko.  

Prócz działań profilaktycznych na rzecz wspierania rodziny tut. Ośrodek realizuje zadania 

wynikające z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące 

współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Wydatki te gmina ponosi w wysokości: 

1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2018 roku w pieczy zastępczej przebywało 115 dzieci z 72 rodzin. Największą grupę dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej stanowiły dzieci w przedziale wiekowym 14-16 lat (23 dzieci) co 

stanowi 20% wszystkich dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Szczegółową statystykę liczby 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2018 roku według kryterium wieku przedstawiono 

w poniższej tabeli.  

 

Tabela 5. Wiek dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2018 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 Liczba 

dzieci 
13 7 6 4 6 7 8 2 8 3 7 5 6 12 21 

2 suma 20 10 21 20 23 21 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 
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Tabela 6. Formy rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2018 roku 

Lp. Formy pieczy zastępczej Liczba dzieci  
1 Rodzina zastępcza  spokrewniona 

 
42 

2 Rodziny zastępcza niezawodowa  
 

16 

3 Rodzina zastępcza zawodowa  
 

27 

4 placówki opiekuńczo- wychowawcze 
 

30 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 

 W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku uiścił kwotę  

764.628,56 zł partycypując w kosztach umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej pochodzących z 

terenu Miasta Radomsko.  
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DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 
 

W roku 2018 do Tutejszego Ośrodka wpłynęło  920 wniosków o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. Decyzję przyznającą uzyskało 859 osób. 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 2018 roku liczbę osób 

składających wnioski i liczbę osób, które uzyskały decyzje pozytywne obrazuje tabela nr 1. 

 

Tabela 1. 

Rok 2018 (miesiące) Ilość złożonych wniosków 
Liczba osób, które 
otrzymały decyzje 

pozytywną 

Styczeń 96 92 

Luty 71 67 

Marzec 83 79 

Kwiecień 73 68 

Maj 78 69 

Czerwiec 68 60 

Lipiec 80 73 

Sierpień 78 73 

Wrzesień 76 72 

Październik 79 76 

Listopad 72 68 

Grudzień 66 62 

 920 859 

 

Decyzji odmownych na przestrzeni roku 2018 było 61. Wysokości wypłacanych dodatków w 

poszczególnych miesiącach roku 2018 obrazuje tabela nr 2. 
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Tabela 2. 

Rok 2018 (miesiące) 
Wypłacona kwota 

dodatków mieszkaniowych 
Kwota narastająco od 

początku roku 

styczeń 69875,67 69875,67 

luty 72353,4 142229,07 

marzec 72846,85 215075,92 

kwiecień 69455,94 284531,86 

maj 68833,35 353365,21 

czerwiec 67147,82 420513,03 

lipiec 65248,28 485761,31 

sierpień 62850,93 548612,24 

wrzesień 62356,68 610968,92 

październik 63120,34 674089,26 

listopad 65091,69 739180,95 

grudzień 65855,93 805036,88 

W roku 2018 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 7 

dodatków mieszkaniowych. Po uregulowaniu zaległych należności wznowiono wypłatę 

dodatku mieszkaniowego 1 osobie. Ponadto w roku 2018 wygaszono 14 decyzji 

przyznających dodatek mieszkaniowy  z powodu zgonów wnioskodawców, zmiany miejsca 

zamieszkania lub na wniosek strony. 

W roku 2018 wypłacono 5173 świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych. 

 

Dodatek energetyczny  

Zryczałtowany dodatek energetyczny jako nowe świadczenie został wprowadzony ustawą 

z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 

Prawo do korzystania z dodatku energetycznego mają odbiorcy wrażliwi energii 

elektrycznej – osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, które są stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek 

energetyczny wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z wyjątkiem miesiąca stycznia 

(do 30 stycznia). Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu 

zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie 
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domowym ogłaszanej na podstawie obwieszczenia ministra gospodarki. W okresie od 

stycznia do kwietnia 2018 roku dodatek energetyczny wynosił dla gospodarstwa 

domowego: 

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

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

3. składającego się z co najmniej 5 osób   18,70 zł/miesiąc 

Od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. dodatek energetyczny wynosi dla 

gospodarstwa domowego: 

1. prowadzonego przez osobę samotną  11,35 zł/miesiąc 

2. składającego się z 2-4 osób  wynosi   15,77 zł/miesiąc 

3. składającego się z co najmniej 5 osób  18,92 zł/miesiąc 

 

Tabela nr 3 przedstawia informacje dotyczące ilości złożonych wniosków  o przyznanie 

dodatku energetycznego oraz kwot wypłaconych dodatków energetycznych 

w poszczególnych miesiącach. 

Rok 2018 (miesiące) Ilość złożonych 
wniosków 

Kwota wypłaconych 
dodatków 
energetycznych 

styczeń 19 2010,62 

luty 18 1653,50 

marzec 23 1836,12 

kwiecień 19 1742,62 

maj 89 266,14 

czerwiec 26 2190,42 

lipiec 16 1526,92 

sierpień 12 1412,10 

wrzesień 20 1296,09 

październik 16 1442,40 

listopad 16 1364,46 

grudzień 17 1503,40 

 291 18 244,79 

W roku 2018 wypłacono dodatek energetyczny w wysokości 18244,79 zł na podstawie 291 

złożonych wniosków. 
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STYPENDIA SZKOLNE 
W okresie od stycznia do końca czerwca 2018 roku czyli  w drugiej połowie roku szkolnego 2017/2018 

przyznano stypendia szkolne   350 uczniom. Stypendium w okresie styczeń- czerwiec 2018 wynosiło 

130 zł miesięcznie. W w/w okresie wypłacono stypendium szkolne    na łączną kwotę 232817,58 zł.  

 

W okresie od września do grudnia 2018 roku złożono 194 wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego natomiast zostało ono wypłacone 306 uczniom.  Wysokość stypendium wynosiła w tym 

okresie 240,00 zł/miesiąc.  Od września do grudnia 2018 roku wypłacono w sumie 272881,59 zł 

(stypendia szkolne). W roku 2018 zasiłek szkolny przyznawany uczniowi znajdującemu się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zajścia zdarzenia losowego otrzymało 18 dzieci 

na  łączną kwotę 10230.00 zł. 

W całym roku 2018 wypłacono stypendium szkolne  656 uczniom oraz zasiłek szkolny 18 uczniom na 

łączna kwotę 515 929,17 zł 

 

ŚWIADCZENIE "DOBRY START" 
 

Świadczenie dobry start wypłacono w roku 2018 4720 dzieciom. 

Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start od 1 lipca 2018 r. do końca listopada można było składać 

w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia w wersji papierowej. Drogą elektroniczną zostało złożonych 

1897 a w formie tradycyjnej 1635. W trakcie prowadzonego postępowania celem ustalenia prawa do 

świadczenia dobry strat wydano 5 decyzji odmawiających prawa do tego świadczenia, 13 wniosków 

przekierowano do gmin właściwych z punktu widzenia miejsca zamieszkania wnioskodawcy, 33 

postępowania zostały umorzone. 

W roku 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 1416000,00 zł w formie świadczenia 

Dobry Start. 
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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 1 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. 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Radomsku 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 do 31 

marca 2018 r. wyniósł 17,60 zł. i był uzależniony od sytuacji dochodowej osoby korzystającej z tej 

formy pomocy. 

Od 1 kwietnia 2018 roku, podstawą określenia wysokości odpłatności za świadczone usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uchwała nr XLIX/411/18 Rady Miejskiej 

w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r., zmieniająca uchwałę nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w 

Radomsku z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków całkowitego lub 

częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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Na podstawie § 4 ust.1 cyt. wyżej uchwały, koszt jednej godziny za świadczone usługi opiekuńcze 

ustalono w wysokości 0,90% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2018 roku tj. 

0,90 % x 2,100 zł = 18,90 zł, natomiast za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, koszt 

jednej roboczogodziny ustalono w wysokości 1,80% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.1,80% 

x 2,100 zł = 37,80 zł. 

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 50/2017 z dnia 29.12.2017 roku, Dyrektora MOPS w Radomsku w sprawie ustalenia 

stawki 1 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Ustalona stawka 1 roboczogodziny obowiązująca od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

wyniosła 28,20 zł.  

W roku 2018 liczba środowisk objętych pomocą w formie usług opiekuńczych wyniosła : zwykłe – 

208, specjalistyczne – 2, w zakresie rehabilitacji - 0, logopedii - 0; 

Zestawienie udziału % klienta w odpłatności za usługi opiekuńcze zwykłe w okresie od stycznia 

do grudnia 2018r. 

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

Ilość osób 17 - 12 21 29 66 48  10 3 1 1 

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

od stycznia do grudnia 2018 r.  

Odpłatność  3 7 11 15 22,5 

Ilość osób 1 1 - - - 

Osoby zwolnione z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2018. 

(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 15.30. 

Dzienny harmonogram DDPS obejmuje prace w zakresie: 

7.30 – 9.00 – praca administracyjno- biurowa  

/sporządzanie dokumentacji dot. funkcjonowania placówki, załatwianie bieżących spraw, 

aktualizacja dziennej ilości zamawianych posiłków/ 

9.00 – 11.30 – wydawanie zup z wkładką w Punkcie Wydawania Posiłków dla podopiecznych MOPS, 

11.30 - 12.30 -  przygotowanie stołówki do wydawania obiadu dwudaniowego dla pensjonariuszy 

DDPS, 

12.30 – 13.00 - wspólny posiłek na stołówce, 

13.00 – 14.30 - realizacja zajęć w rożnych formach, 

14.30  - 15.30 - 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 



 

 56 

S
P

R
A

W
O

Z
D

A
N

IE
 | 

25
 m

ar
ca

 2
01

9
  

wsparcia w rozwiązywaniu spraw osobistych, pomocy w podtrzymywaniu nawyków higieny 

osobistej (udostępnienie pomieszczeń sanitarnych) 

- organizacji terapii zajęciowej 

 

• zorganizowano szereg imprez okolicznościowych: 

/Dzień Babci i 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: 

Uniwersytet III Wieku  SAN i „Wiem więcej”, przedstawicieli Szpitala Powiatowego w 

Radomsku, pracownika SANEPID. Pensjonariusze uczestniczyli w różnego rodzaju grach i 

zabawach, nawiązana została współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 oraz 

Publiczną Szkołą Podstawową nr 7 oraz Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 

Klubem „Złotej Jesieni” oraz społecznością lokalną  w ramach projektu ASOS „Ja, ty – 

łączenie pokoleń”, oraz młodzieżą z Pogotowia Lekcyjnego w Radomsku..  

• w ramach prowadzonych zajęć organizowano na bieżąco spotkania z okazji świąt 

rocznicowych obchodzonych w tradycji polskiej.  

 

Zgodnie z zadaniami placówki organizowane są działania aktywizujące podopiecznych, w tym 

obszarze udało się zainicjować spotkania integrujące środowiska seniorów między innymi 

z pensjonariuszami ŚDŚ Radomsko, jak również z seniorami z Uniwersytetu III Wieku SAN i Wiem 

Więcej w Radomsku. Pensjonariusze uczestniczyli w organizowanych lokalnie imprezach dla 

seniorów: w ramach ASOS  W pikniku integracyjnym seniorów „ Kapeluszowy zawrót głowy” 

i Radomsko z tamtych lat” oraz dyskoteka integracyjna zorganizowana przez uczestników 

i pracowników ŚDS w Radomsku , w  spotkaniu w Miejskim Domu Kultury oraz  wystawie 

historycznej w Muzeum Regionalnym w Radomsku. W zakresie  promocji zdrowego stylu życia, 

zorganizowano spotkania z przedstawicielem Szpitala Powiatowego – w sprawie interpretacji badań 

lekarskich w Radomsku, prowadzone były działania integracji wielopokoleniowej z dziećmi z PSP nr 

6 i PSP nr 7. 
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W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, liczba pensjonariuszy korzystających z usług DDPS, 

zgodnie z wydanymi decyzjami wyniosła 43 osoby. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzi  działalność w zakresie dożywiania w oparciu 

o utworzony Punkt Wydawania Posiłków. 

Z tej formy pomocy korzystały osoby spełniające kryterium dochodowe określone w Ustawie 

o pomocy społecznej i Programie Wieloletnim „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 

Podopieczni zakwalifikowani do tej formy pomocy korzystali nieodpłatnie od poniedziałku do 

soboty z gorącego posiłku w postaci zupy z wkładką. 

W zależności od indywidualnych  potrzeb, osoby mogły zjeść posiłek na miejscu w stołówce DDPS, 

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

się, miały dowożony  codziennie posiłek w godzinach od 9.00 do 12.00 do miejsca zamieszkania. 

Od stycznia do grudnia 2018 roku liczba podopiecznych korzystających z zup z wkładką wyniosła 

średnio 78 osób, w tym: 

- na miejscu  52 osoby, 

- dowóz do miejsca zamieszkania 26 osób. 
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DZIAŁ PRACY ŚRODOWISKOWEJ I WOLONTARIATU 

Placówki Wsparcia Dziennego 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku prowadzi 6 Placówek Wsparcia Dziennego. 

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 

 

 

W ciągu całego roku z zajęć prowadzonych w ww. placówkach skorzystało  270 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. 
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I. Zajęcia prowadzone w świetlicach są podzielone na poszczególne obszary 

tematyczne jak: 

a. edukacyjne 

b. socjoterapeutyczne 

c. plastyczne 

d. artystyczne – filmowe i teatralne 

e. sportowe 

f. kulinarne 

g. integracyjne 

ad. a – W założeniu zajęć edukacyjnych przewidziane zostały  zarówno cele dydaktyczne jak 

 i wychowawcze, które zostały skonstruowane w oparciu o wstępną, a w dalszym etapie, okresową 

diagnozę potrzeb, deficytów, możliwości podopiecznych. Opracowane plany pracy przez 

poszczególnych wychowawców odpowiadały i były dostosowane również do wieku dzieci, ich 

zainteresowań, co przy jednoczesnym doborze interaktywnych form edukacyjnych zwiększało 

szanse na aktywny udział podopiecznych w zajęciach.   

Plany pracy obejmowały  cele dydaktyczne, których zadaniem było m.in. 

 

a. Rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość 

itp. 

b. Przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych. 

c. Zapoznanie dzieci z otaczającym  światem oraz normami obowiązującymi  

w społeczeństwie. 

d. Wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych 

itp. 

e. Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami. 

f. Przekazywanie  wiadomości na temat kultury osobistej dziecka. 

g. Przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej. 

h. Wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie 

z zasadami bezpiecznego korzystania z multimediów. 

i. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, 

konkursy recytatorskie i czytelnicze. 

j. Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych 

i zabawach. 

  

Drugim elementem zajęć  była realizacja celów wychowawczych, na które składało się: 

a. Przestrzeganie zasad zachowania się w świetlicy. 
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b. Kształtowanie u podopiecznych postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu. 

c. Kształtowanie postawy: patriotycznej, uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości; 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania innych 

kultur i tradycji. 

d. Wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia 

świetlicy. 

e. Dbanie o bezpieczeństwo. 

f. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz wychowanie do wartości. 

g. Zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie. 

h. Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka i sprawności fizycznej. 

  

Osiągnięte efekty zajęć edukacyjnych: 

a. zmniejszanie u dzieci deficytów w obrębie percepcji wzrokowej, słuchowej  

i koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

b. usprawnienie procesu czytania i pisania oraz rozumienia tekstu  

c. rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny i zadany temat,   

d. przygotowanie dzieci do sprawdzianów i kartkówek w trakcie całego roku szkolnego, 

e. poprawa umiejętności redagowania różnorodnych form wypowiedzi, 

f. zmniejszenie ilości popełnianych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, 

g. utrwalanie zasad ortograficznych, 

h. utrzymanie dyscypliny w czasie nauki oraz zapewnienie właściwej atmosfery do nauki, 

i. wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, 

j. podwyższanie samooceny ucznia, 

k. utrwalanie poprawności ortograficznej w pracach pisemnych dzieci, 

l. rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za słowo pisane, 

m. rozwijanie uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji  

n. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 

o. popularyzacja oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, wyrabianie nawyku systematyczności 

i celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy, 

p. poszerzenie wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata. 
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Ad. b – zajęcia socjoterapeutyczne 

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

dyskusyjnego, burzy mózgu, odgrywania dramy, scenek sytuacyjnych, zabaw interaktywnych 

rzadziej wykładu: 

 

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

2. Rozwiązywanie konfliktów między dziećmi. 

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

4. „Układamy racjonalny rozkład dnia” - analiza własnych potrzeb i zainteresowań. Układanie 

planu dnia.  

5. Utrzymanie dyscypliny w czasie nauki oraz zapewnienie właściwej atmosfery do nauki. 

6. „Uczymy się tolerancji i poszanowania drugiego człowieka” – zajęcia profilaktyczne  

w formie rozmowy, pogadanki. 

7. Rozmowa na temat wyrobów alkoholowych i ich wpływu na zdrowie.  

8. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie dzieci o zróżnicowanych 

możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej) 

10. Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu podczas ferii zimowych – wizyta funkcjonariuszy policji 

11. Zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z internetu – wizyta funkcjonariuszy policji 

12. Zajęcia profilaktyczne – Asertywność czyli sztuka bycia sobą.  

13. Zajęcia profilaktyczne – Jak zareagować?. Opisywanie pokojowych reakcji na różne 

frustrujące sytuacje.  

14. Praca z kolorowankami antystresowymi 

15. Zajęcia profilaktyczne- pogadanka o szkodliwości palenia papierosów; wykonanie 

plakatu”Palenie zabija” 

16. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w czasie drogi do szkoły i ze szkoły 

17. Poznanie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym i sposoby ich 

zapobiegania 

18. Jak cię widzą tak cie piszą – strój na każdą okazję. Kultura zachowania się w teatrze, kinie, 

operze, szkole – pogadanka  

19. Moje zainteresowania – poznanie zainteresowań dzieci – pogadanka, oraz rozmowy 

indywidualne.  

20. Co utrudnia a co ułatwia zawieranie znajomości ? – pogadanka o relacjach międzyludzkich  

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

22. Czym jest otwartość i śmiałość. Poznajemy się i siebie nawzajem. 
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23. „Moje zalety i talenty”. Każdy z uczestników poznawał swoje wady i zalety oraz mógł poznać 

opinie innych uczestników zajęć na swój temat. 

24. Sztuka mówienia „nie”. Co znaczy być asertywnym. Zajęcia w formie pogadanki 

 i dyskusji. 

25. Rozwiązywanie problemów szkolnych. Gdzie szukać pomocy, do kogo się zwrócić. 

26. Dzień Kobiet. Rola kobiety we współczesnym świecie. Sylwetki znanych kobiet, dyskusja. 

27. Zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji „fair play”. 

28. Zajęcia integracyjne z harcerkami, a także z zakresu pierwszej pomocy. 

29. Gra w „głuchy telefon” jako forma przedstawienia jak powstaje plotka. 

30. „Strach ma wielkie oczy” - jak radzić sobie z emocjami w różnych sytuacjach życiowych. 

31. „Uczymy się tolerancji i poszanowania drugiego człowieka” – zajęcia profilaktyczne  

w formie rozmowy, pogadanki.  

32. Rozmowa na temat internetu, jego wadach i zaletach. 

33. Zajęcia profilaktyczne odnoszące się do agresji fizycznej jak i psychicznej. 

34. Dyskusja o swoich mocnych jak i słabych stronach. 

35. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wypoczynku zarówno w mieście jak 

 i na wsi, w lesie i nad wodą. 

36. ,, Nie spal się na starcie’’ - zajęcia z profilaktyki antynikotynowej. 

37. Plotka - ukazanie jak w prosty sposób można łatwo zniekształcić usłyszane informacje, oraz 

czym jest odpowiedzialność za wypowiedziane słowa. 

38. Jak mądrze gospodarować czasem wolnym. 

39. Zapoznanie nie tylko z prawami, ale również obowiązkami wynikającymi z Konwencji Praw 

Dziecka. 

40. Uczymy się szanować książki, a przez to szanować przedmioty z naszego otoczenia. 

41. Dzień Chłopaka jako podstawa do dyskusji na temat równouprawnienia płci. 

42. Komunikacja – uświadomienie dzieciom, że porozumiewanie się kształtuje relacje między 

ludźmi. 

43. Muzyka jako forma terapii. 

44. Wolność, jak dzieci rozumieją pojęcie wolności- burza mózgów. 

45. Rozmowa na temat wizerunku idealnej kobiety, idealnego mężczyzny. Jak chcielibyśmy 

wyglądać. 

46. Anoreksja i bulimia. Przyczyny ich powstawania. 

47. „O kompleksach”. Poznanie definicji kompleksu. 

48. Zapoznanie z problemem dysmorfofobii ( Lęku przed czymś np. odnośnie własnego 

wyglądu). 
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49. Praca z książką Jany Frey „Być piękną”. 

50. Gry i zabawy integracyjne. 

51. Rozmowy indywidualne na temat problemów szkolnych dzieci. 

52. Czym jest recykling, oraz co możemy wykonać z używanych, starych przedmiotów. 

Dzięki zajęciom socjoterapeutycznym udało się osiągnąć w różnym stopniu (w zależności od 

wieku podopiecznych i częstotliwości udziału w zajęciach) następujące efekty: 

1. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym lub postawie "ofiary". 

2. Rozwinięcie poczucia własnej tożsamości i wartości w poczuciu bezpieczeństwa  

i akceptacji samego siebie. 

3. Zrelaksowanie ucznia po zajęciach lekcyjnych.  

4. Rozwinięcie umiejętności społecznych oraz interpersonalnych.  

5. Poznanie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez agresji. 

6. Rozwój empatii i wzmocnienie poczucie wartości uczniów. 

7. Poznanie sposobów postępowania w trudnych sytuacjach np.: przemoc, namawianie do 

palenia, 

8. Zwrócenie uwagi uczestników na szacunek dla drugiego człowieka Kształtowanie kultury 

osobistej. 

9. Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie.  

10. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.  

11. Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności. 

12. Wyzwalanie umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego, 

13. Stwarzanie warunków do samorealizacji, 

14. Wdrażanie do właściwego wyboru zdrowego stylu życia, 

15. Nabycie umiejętności odmowy sięgania po narkotyki, alkohol i papierosy, 

16. Stwarzanie warunków do nabywania umiejętności interpersonalnych i zgodnego 

przebywania w grupie,  

17. Rozwijanie zachowań kultury bycia i życia dnia codziennego,  

18. Nabywanie świadomości, jak ważne jest wyjaśnienie problemu zaraz po konflikcie, 

19. Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie, 

20. Eliminowanie napięć emocjonalnych,  

21. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, 

22. Wdrażanie do samodzielności, 

23. Nabycie umiejętności mówienia „nie”, 

24. Poznanie podstawowych praw i obowiązków zawartych w Konwencji Praw Dziecka, 

25. Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, 

26. Wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym, 



 

 64 

S
P

R
A

W
O

Z
D

A
N

IE
 | 

25
 m

ar
ca

 2
01

9
  

27. Wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi, 

Podopieczni częściej używają zwrotów grzecznościowych w stosunku do wychowawcy  

i siebie nawzajem, są świadomi, jakie zachowania mogą powodować agresję innych, znają sposoby 

rozładowywania agresji i stresu, potrafią negocjować 

 i rozwiązywać problemy w sposób nienaruszający godności, znają i używają zasady savoir-vivre, 

wiedzą, że w kulturalny sposób można więcej osiągnąć. 

Istotną częścią zajęć było przeprowadzenie rozmów indywidualnych z uczestnikami świetlic , 

mających na celu rozwiązywanie problemów i polepszenie relacji wśród podopiecznych. Dzieci 

mogły wyrazić swoją opinie i wysłuchać innych. Zajęcia o używkach miały wpoić wiadomości jak 

przeciwdziałać używkom. Przeprowadzone zostały rozmowy o negatywnych skutkach palenia 

tytoniu, na zasadzie burzy mózgów. Dzieci dowiedziały się jak te substancje negatywnie wpływają 

na organizm ludzki. Na zajęciach odnoszących się do zażywania substancji psychoaktywnych, 

uwaga skupiona została głównie na dopalaczach. Na tablicy informacyjnej zostały zamieszczone 

ulotki z informacjami jak działają substancje stymulujące, mieszanki ziołowe, kanabinoidy oraz 

halucynogeny,  na czym polega ,, Gateway effect’’, czyli sięganie po coraz bardziej uzależniające 

substancje. Wykorzystane zostały ulotki i materiały dydaktyczne objaśniające szkodliwość 

dopalaczy, takie jak upośledzenie funkcji mózgu, utratę zdolności efektywnego myślenia i nauki. Do 

przygotowania zajęć wykorzystane zostały fragmenty książek dla młodzieży : ,, My dzieci z dworca 

ZOO’’ Christiane F. ,, Pamiętnik Narkomanki’’ Barbary Rosiek, oraz ‘’Piekło siedemnastolatki’’ 

Barbary Samson. Zajęcia prowadzone były w formie praktycznych warsztatów. Zadaniem dzieci 

było przygotowanie ulotek promujących zdrowy tryb życia. Uczestnicy wzięli udział  

w zajęciach odnoszących się do budowania zaufania. Zajęcia prowadzone były w formie 

praktycznych warsztatów. Celem zajęć było poznanie przez dzieci zróżnicowanych technik 

relaksacyjnych, które pomagają przyswoić wiedzę i skoncentrować się na konkretnej rzeczy. Spacer 

po okolicy w otoczeniu natury miał pomóc w wyciszeniu i odpoczynku. Zajęcia socjoterapeutyczne 

adresowane były do dzieci z niską samooceną. Udział w zajęciach miał kształtować nowe sposoby 

zachowania, oraz nabycie zachowań asertywnych. Zajęcia odnosiły się 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. W listopadzie uczestnicy zajęć, brali udział 

w przygotowaniach do szkolnego konkursu : Co wiemy o AIDS? Ich zadaniem było wykonanie 

plakatu informacyjnego, wspólnie wyszukiwanie informacji na temat HIV i AIDS. Zajęcia 

socjoterapeutyczne przygotowane zostały w oparciu o materiały i wiadomości z ,,Teczki Pracy 

Pedagoga''. Udało się przeprowadzić zajęcia o wartości drugiego człowieka oraz uprzedzeniach do 



 

 
65 

innych. Zajęcia polegały na luźnych rozmowach o swoich przekonaniach, oraz zabawach 

nawiązujących do tematu. Warsztaty integracyjne znacznie podniosły poczucie bezpieczeństwa w 

grupie.  

 

Ad.c zajęcia plastyczne 

Każde zajęcia plastyczne wspomagane były poszerzeniem wiedzy dzieci w danym temacie, oraz 

wzbogacały świetlicę o nowe dekoracje, ponadto stwarzały warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej 

zabawie wśród uczestników. Zajęcia plastyczne to również takie prace, które dzieci wykonywały 

spontanicznie, bez określonej tematyki. Dzieci poprzez te warsztaty mogły rozwijać swój talent 

plastyczny oraz umiejętności praktyczne.  

Zajęcia plastyczne obejmowały: 

 1. Rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru i płótnie – kredkami, farbami, 

flamastrami, kredą, pastelami i tuszami.  

2. Zestawienie, mieszanie farb, uzyskiwanie i rozróżnianie stopnia nasycenia.  

3. Wykonywanie wycinanek płaskich, wydzieranek i form przestrzennych z papieru 

kolorowego i makulatury, z bibuły oraz ze ścinków tekstylnych o różnej fakturze.  

4. Modelowanie z gliny, masy solnej, plasteliny, modeliny, gipsu itp.- rzeźby 

 i płaskorzeźby.  

5. Tworzenie w technice collage, wykorzystując różne materiały np. papier, zapałki, korale, 

muszle, makaron, ziarna, bibułę, gazety, kapsle , sznurki , włóczki itp. 

 6. Konstruowanie form przestrzennych z materiałów przyrodniczych i przemysłowych np. 

szyszki, liście, kasztany, żołędzie, kora, cienkie druciki, opakowania, guziki, butelki itp. 

 7. Działania plastyczne w terenie.  

8. Odbijanie stempli z ziemniaka, z korka z gumy, kakografia, linoryt, monotypie, gipsoryt.  

9. Projektowanie kostiumów, pacynek i różnorodnych makiet.  

10. Inne zagadnienia i techniki wynikające z bieżących potrzeb uczniów. 

 

Efekty uczestnictwa w zajęciach plastycznych: 

 Zajęcia plastyczne przyczyniły się do rozbudzenia ciekawości różnymi technikami plastycznymi, 

obudziły otwartość dzieci, radość i opanowanie w działaniu, a także odporność na niepowodzenia. 

Dzieci chętniej podejmują dodatkowe działania, uczą się poszanowania pracy własnej i innych, 

kształtując wyobraźnię oraz aktywność twórczą dzieci. Zajęcia uwrażliwiają uczestników  na piękno 

oraz kształtują nawyki artystyczne, rozwijając  sprawność manualną, utrwalają znajomość 

podstawowych kolorów. Podczas zajęć dzieci kształtują odpowiedzialność za działania własne 

i zespołowe, wyrabiając umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego 

wykorzystywania materiałów. Udział w zajęciach pozwala na poznanie różnorodnych technik 
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plastycznych, umiejętnego łączenia ich w swojej pracy, umożliwia ponadto rozbudzanie wyobraźni, 

wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej rozwijając zdolności manualne i percepcyjne.  

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. 

 

Ad. d zajęcia artystyczne 

Filmowe: 

Zespół filmowy Pogotowia Lekcyjnego pod kierownictwem wolontariuszki  nadal działa   

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:  

• Projekt animacja – Myszka Mickey ma 90 lat- projekcja wybranych bajek Walta Disneya  

• Projekt animacja – Historia animacji. Prezentacja. Tworzenie własnej animacji. 

• Rozstrzygnięcie konkursu z nagrodami – bohaterowie naszych bajek. Wszystko  

co wiemy o filmie animowanym.  

• W krainie rysunkowych bohaterów filmowych - projekcje bajek  

• Wyjścia  do Kina za Rogiem na projekcje filmowe 

 

Efektem zajęć filmowych było: 

• Poszerzenie wiedzy z zakresu historii kinematografii 

• Zapoznanie z pojęciami związanymi z filmem i kinem.  

• Zapoznanie z podstawowymi gatunkami filmowymi.  

• Poznanie wybranych dzieł filmowych. 

• Stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką, uczestnictwo w życiu kulturalnym 

poprzez bezpośredni kontakt z dziełami filmowymi.  

• Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej.  

• Kształtowanie w uczniach nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.  

• Poznanie procesu twórczego nad filmem 
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Teatralne: 

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

Prace grupy teatralnej obejmowały m.in.: 

• Próby teatralne oraz premiera przedstawienia „Opowieści z Narni: Lew, czarownica  

i stara szafa” w reżyserii wolontariuszki. 

• Próby do konkursu recytatorskiego.  

• Zajęcia muzyczne – próby śpiewania do występu. Śpiewanie piosenek na zakończenie roku 

szkolnego.  

• Przygotowywanie strojów i dekoracji do przedstawienia ”Wakacje z Kopciuszkiem”. 

• Zajęcia muzyczne – Próby teatralne oraz premiera przedstawienia ”Wakacje 

z Kopciuszkiem” w reżyserii wolontariuszki  

• Przygotowywanie części muzycznej do przedstawienia Wakacje Kopciuszka 

• Projekt przedstawienia pt: Wszystko o mojej miłości – program autorski wolontariuszek. 

• Projekt przedstawienia teatralnego Dunia i Frida  

• Próby do przedstawienia oraz premiera Jasełek zorganizowanych przez wolontariuszki 

• Zajęcia recytatorskie przygotowujące do konkursu recytatorskiego im. Kamila 

Baczyńskiego.  

• Zajęcia muzyczne – próby śpiewania kolęd i pastorałek do przedstawienia 

• Zajęcia recytatorskie przygotowujące do konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej 

„Gorzkie dziedzictwo wolności”- dramat pokolenia Kolumbów  

Efekty zajęć teatralnych 

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

• Rozwijanie pamięci wzrokowo-słuchowej. Obcowanie z literaturą - klasyką dziecięcą 

 i tekstami współczesnymi.  

• Poznawanie różnych gatunków i twórców literatury.  

• Wdrażanie dzieci do skupienia uwagi i uważnym słuchaniu. 

• Umiejętność 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, dykcja, siła głosu 

 

Ad. e zajęcia sportowe 

Możliwości organizowania zajęć sportowych są w dużej mierze ograniczone lokalizacją świetlic, 

tylko świetlica usytuowana przy PSP nr 8 dysponuje boiskiem sportowym, zaś placówka nr 3 
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znajduje się przy bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw. Pozostałe placówki zmuszone są korzystać 

z ogólnodostępnych miejsc rekreacji znajdujących się na terenie miasta. W okresie wiosenno-letnim 

wychowawcy dokładają wszelkich starań organizując wyjścia do parków lasu, okolicznych skwerów 

zielonych, tak by promować aktywność fizyczną.  

Przykładowa tematyka zajęć i rozgrywek sportowych: 

a. Gra ruchowa „Twister”, skok przez przeszkody, bieg na czas. 

b. Swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami.  

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

d. Organizowanie zajęcia ruchowych na świeży powietrzu, liczne gry i zabawy zespołowe. 

e. Gra w badmintona. 

f. Piłka nożna oraz siatkowa. 

g. Gra w badmintona. 

h. Gry i zabawy przy użyciu skakanek. 

i. Piłka nożna oraz siatkowa. 

j. Gry zespołowe: zbijak, dwa ognie. 

k. Gra w ping ponga. 

l. Zajęcia rekreacyjno – ruchowe (turnieje w piłkarzyki). 

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

n. Zajęcia sportowe organizowane przez MOSiR w hali na ul. Kościuszki. 

o. Zajęcia sportowe organizowane na Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku. 

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 
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współzawodnictwa. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego. Poznawanie 

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

 

Ad.f . Zajęcia kulinarne 

 

Placówki Wsparcia Dziennego posiadają aneksy kuchenne wyposażone w podstawowy sprzęt 

gospodarstwa domowego, który umożliwia przygotowywanie codziennych posiłków, jak również 

organizację zajęć kulinarnych. Podstawową zasadą jest włączanie uczestników  

w przygotowywanie posiłków na każdym etapie jego realizacji. Począwszy od zaplanowania pracy, 

podziału zadań, przygotowania menu i listy składników do przygotowania potraw, ich bezpośrednie 

przygotowanie, podanie i posprzątania po posiłku, a wszystko to pod wprawnym okiem 

wychowawcy.  Wspólne gotowanie i wspólne posiłki to istotny element funkcjonowania rodziny. 

Dzieci od początku uczestnictwa w życiu świetlicy są wtajemniczane w proces komponowania 

posiłków odczuwają przy tym przyjemność i radość. Tworzenie przyjaznej przestrzeni w kuchni 

sprzyja rozwojowi najmłodszych na różnych płaszczyznach ich życia. Zajęcia kulinarne to jedna 

z form edukacji  dla dzieci, która stwarza możliwości przekazania praktycznych wiadomości 

z zakresu gotowania. Istotne jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie koordynacji 

wzrokowo-ruchowej oraz doskonalenie zmysłu smaku i węchu. Każdy z uczestników ma możliwość 

wzięcia udziału w zajęciach kulinarnych. Wychowawcy starają się wykorzystać przede wszystkim 

umiejętności praktyczne dzieci, zwrócić 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.  

Przykładowe potrawy przygotowane przez uczestników: 

1. Sałatki owocowe i warzywne 

2. Przystawki, przekąski 

3. Dania ciepłe – zupy krem, potrawy mięsne, zapiekanki 

4. Kanapki, tosty 
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5. Dania okolicznościowe związane z obchodzeniem niektórych świąt jak: Boże 

Narodzenie, Wielkanoc, Tłusty czwartek itp. 

6. Kulinarne słodkości: babeczki, ciasta, muf finki, gofry, budynie, kiśle,  

7. Desery owocowe, musy owocowe, wafle 

8. Pizza, spaghetti 

9. Lokalne przysmaki 

 

Uczestnicy brali udział w zajęciach kulinarnych w ramach projektu „Ja i Ty – Klub pokoleń”.  

Uczestnicy wspólnie przygotowywali określone potrawy, by następnie móc je razem skonsumować. 

Zajęcia te pozwoliły nie tylko na łączenie pokoleń  ale także współpracę tworzenia, podziału 

obowiązków, czerpania z doświadczeń kulinarnych seniorów i dzieci. 

 

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 świata. 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 
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uczyły  przyjaznego współdziałania z innymi, podnoszenia umiejętności dostrzegania pozytywnych 

cech u innych osób i mówienia o nich.  

Przykładowe działania integracyjne: 

• Gry stolikowe: Gorący ziemniak, Trio domino, Warcaby, Rummikub, Klucz i się ucz, Kto 

szybszy, Spróbuj się nie zaśmiać, układanie klocków. 

• Zabawy integracyjne - Sklep, Kręgle, Kalambury, Zabawy manualne z przewlekankami. 

• Dbanie o wspólną przestrzeń poprzez porządkowanie świetlicy. Segregacja materiałów 

plastycznych potrzebnych do zajęć.  

• Tworzenie dekoracji sali, gazetki. 

• Konkurs „Karaoke” - śpiewanie indywidualne i grupowo piosenek.  

• Dekoracja sali ozdobami walentynkowymi, tworzenie gazetki walentynkowej, 

przygotowywanie sali do dyskoteki 

• Układanie puzzli  

• Udział dzieci w korowodzie i pikniku zorganizowanym przez Urząd Miasta Radomsko  

z okazji Dnia Dziecka. 

• Wspólne przygotowanie pikniku integrującego grupę świetlicową. 

• Wyjście do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaangażowaniem rodziców, którzy 

zawieźli i odebrali dzieci z pikniku. 

• Rozmowy o święcie ziemniaka i wspólne przygotowywanie z nich potraw. 

• Wyjazd integracyjny do Wisły dzieci z naszej placówki z podopiecznymi Dziennego Domu 

Opieki i ŚDS-u, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Pomagajmy 

razem”. 

• Dekoracja sali ozdobami wielkanocnymi, tworzenie gazetki wiosennej 

• Dekoracja sali obrazami z gałęzi. 

• Spotkanie integracyjne czterech świetlic w Placówce Wsparcia Dziennego nr 4 z VII 

Dębowym Szczepem . Wspólne zabawy z harcerzami na placu przed świetlicą.  

• Zajęcia edukacyjne na temat pierwszej pomocy w Placówce Wsparcia Dziennego nr 4 z VII 

Dębowym Szczepem .  

• Próba tańca belgijki na festyn. 

• Porządkowanie książek w biblioteczkach 

• Integracja z osobami starszymi- pensjonariuszami DDPS - poprzez wspólne spędzenie czasu 

podczas zajęć kulinarnych.  

• Śpiewanie piosenek – przygotowywanie części muzycznej do przedstawienia Wakacje 

Kopciuszka 

• Układanie klocków Lego i puzzli– konkurs dla najszybszego układacza. 

• Integracja placówek. 
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• Wspomnienia z wakacji. 

• Wakacyjne pamiątki – zabawa czarodziejski woreczek. Opisywanie przedmiotów za pomocą 

dotyku.  

• Śpiewanie i słuchanie ulubionych piosenek. 

• Kalambury – zabawa ruchowa 

• Układanie budowli z klocków 

• Zabawa „Dżdżownica w błocie” – łowienie ustami żelków z budyniu czekoladowego.  

• Wspólne i indywidualne śpiewanie kolęd wykorzystanych do jasełek. 

• Zabawa – Szkoła – odgrywanie roli uczniów i nauczyciela 

• Zabawa Andrzejkowa w Placówce Wsparcia Dziennego nr 4. Integracja wszystkich placówek 

przy wspólnym poczęstunku, muzyce i wróżbach Andrzejkowych.  

• Wspólne ubieranie choinki 

• Zwyczaje sylwestrowe i postanowienia noworoczne. 

 

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 

• Współpraca wolontariuszek z Pogotowia Lekcyjnego ze sztabem w MDK podczas Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

• Wychowankowie świetlicy należą do wolontariatu MDK. 

• Wycieczka do Sejmu w Warszawie na zaproszenie pani Poseł. 

• Zaproszenie do udziału uczestników placówek w projekcie „Eksperymentuj z Centrum Nauki 

Kopernik '' 

• Udział w projekcie ekologiczno-plastycznym „Z poradnika młodego zielarza”  

w Miejskim Domu Kultury - 27.-31.08.2018r 

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku 
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• Zajęcia kulinarne – Pieczenie pizzy, sałatka warzywna, kiszenie ogórków, parówki  

z szynką i serem, przygotowywanie hamburgerów oraz galaretek z bitą śmietaną  

i owocami wraz z seniorami w ramach projektu „Ja i Ty- Klub Pokoleń” 

• Wspólna organizacja spotkania wigilijnego – przygotowanie potraw, „Jasełka” 

zaprezentowane przez uczestników świetlicy, wspólny świętowanie 

3. Klub Integracji Społecznej 

• tworzenie dekoracji okiennych – girland z kółek i kwiatów oraz obrazu z gałązek brzozowych 

do nowo otwartego budynku. 

4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku 

 

•  Pracownicy MOSiR-u zorganizowali cykl zajęć sportowych, które odbywały się na hali, jak 

również na boisku zewnętrznym 

 

5. Komenda Powiatowa Policji w  Radomsku  

• Wizyta funkcjonariuszy policji KPP Radomsko w celu przeprowadzenia zajęć 

profilaktycznych o tematyce bezpieczeństwa podczas dni ferii zimowych oraz wakacji 

letnich 

• Wizyta uczestników świetlic na komendzie, poznanie charakteru pracy funkcjonariuszy 

policji 

6. Harcerze z VII Dębowego Szczepu  

• Spotkania integracyjne czterech świetlic w Placówce Wsparcia Dziennego nr 4 Wspólne 

zabawy z harcerzami na placu przed świetlicą. Zajęcia edukacyjne o tematyce udzielania 

pierwszej pomocy. 

7. Uniwersytet III Wieku przy Społecznej Akademii Nauk 

 

• W okresie wakacji letnich studentki  Uniwersytetu zorganizowały cykliczne warsztaty 

artystyczne dla uczestników PWD nr 1. Dzieci wspólnie z seniorkami wykonywały prace 

tematyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych tworząc 

jednocześnie galerię z wykonanych prac. 

 

8. Pikniki 

•  Piknik na ,, Placu rekreacji ruchowej’’ oraz ,, Kreatywnym Placu Zabaw i Rekreacji’’ 

zorganizowany przez pomysłodawców drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. 

• W ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku, na placu naszej świetlicy 

odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta. Celem imprezy było pokazanie 

walorów nowopowstałego Placu Zabaw i Siłowni. Dla przybyłych gości przygotowano wiele 
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atrakcji, konkursy dla najmłodszych, malowanie twarzy i słodki poczęstunek. W uroczystym 

otwarciu placu udział wzięli: Prezydent miasta,  przedstawiciele władz miast, oraz 

pomysłodawcy projektu. 

• Udział w Pikniku z okazji Dnia Dziecka, organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz Urząd Miasta Radomsko. 

9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku 

 

• Udział w Pikniku ,, Lato w Kapeluszu''  -wspólne gry i zabawy organizowane przez 

uczestników świetlic w tym: malowanie twarzy, zaplatanie  warkoczyków, puszczanie 

wielkoformatowych  baniek mydlanych, wspólny udział z pensjonariuszami ŚDS  

w konkurencjach, zawodach. Uczestnicy świetlic swoje uczestnictwo poprzedzili 

długotrwałymi, samodzielnymi wykonaniami  kolorowych nakryć głowy.  

• Udział w pikniku „Radomsko z tamtych lat”. W ramach udziału dzieci otrzymały zadanie 

uwiecznienia charakterystycznych i rozpoznawalnych miejsc naszego miasta, tak by móc je 

porównać z materiałami fotograficznymi z dawnych lat, zgromadzonych przez uczestników 

pikniku 

 

10. Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 4 

• Zajęcia tematyczne przy współpracy z Filią nr 4 Biblioteki Publicznej, nawiązujące do Święta 

Odzyskania Niepodległości 

• Spotkanie autorskie z Izabelą Klebańską, twórcą książek dla dzieci o tematyce muzycznej,  

11. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Pomagajmy razem” 

 

• Organizacja 2- dniowej wycieczki integracyjnej wraz z seniorami DDPS do Wisły 

• Pikniki i spotkania integracyjne uczestników świetlic oraz podopiecznych DDPS 

• Organizacja warsztatów kulinarnych 

 

12. „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. ,,Zakwakani’’ 

b.  ,,Królowa Śniegu I i II’’ 

c.  ,Jacek i Placek” 
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d.  ,,Wilk w Owczej skórze’’  

e. „Ratchet i Clank' 

f. ,, Riko prawie bocian'' 

g. ,, Dzielny Kogut Maniek'' 

13. 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. 

 

14. Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku 

Wychowankowie mieli  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. 

Wychowankowie mogli sprawdzić sprawność swoich mięśni na wielu drogach wspinaczkowych. 

W myśl zasady fair play nie zabrakło głośnego dopingu podczas zdobycia szczytu.  

15. Harcerze VII Dębowego Szczepu 

• Harcerki VII Dębowego Szczepu im. Jana Romockiego zorganizowały dwa spotkania 19 i 26 

kwietnia 2018 roku w ramach projektu Messengers of Peace  - była to akcja  

z projektu grantowego dla drużyn harcerskich. 

  

16. 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.  

17. Współpraca z asystentami rodzin oraz pracownikami socjalnymi MOPS 

w Radomsku 

Asystenci rodzin ściśle współpracują z wychowawcami i monitorują uczestnictwo dzieci w zajęciach 

świetlicowych oraz ich zachowanie i postępy w nauce. Pracownicy socjalni podejmują działania 

interwencyjne i zaradcze na wniosek wychowawcy świetlicy, w związku z uczestnictwem w zajęciach 
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dzieci rodzin korzystających z pomocy społecznej. Prowadzą indywidualne konsultacje 

z wychowawcą. Wszelkie kontakty z ww. specjalistami są odnotowywane w dokumentacji 

dotyczącej dzieci.  

 

III. Wycieczki  

1. ZOO Safari w Borysewie - wycieczka edukacyjno-rekreacyjna z lektorem, który 

przybliżył uczestnikom warunki życia dzikich zwierząt, zwyczaje i ich upodobania 

(w wycieczce wzięło udział 50 uczestników świetlic) 

2. Kompleks basenowy  - Termy Uniejów – wycieczka rekreacyjno - poznawcza, która 

miała zapewnić uczestnikom relaks i wypoczynek, zapoznać  

z atrakcjami, zaznajomić z zasadami bezpiecznego korzystania z wszelkich 

dostępnych urządzeń, jak również wykształcić umiejętności grzecznego  

i kulturalnego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, ( w wycieczce wzięło 

udział 50 uczestników świetlic) 

3. Wisła – 2 – dniowa wycieczka krajoznawczo-integracyjna uczestników świetlic wraz 

seniorami DDPS 

Podczas wycieczek dzieci miały zapewniony bezpłatny przejazd, wyżywienie, ubezpieczenie oraz 

opiekę wychowawców.  

 

 

 

IV. Osiągnięcia dzieci 

1. Wychowankowie Pogotowia Lekcyjnego brali udział w ogólnopolskiej zbiórce – Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy 

2. Udział w konkursie recytatorskim organizowanym w Miejskim Domu Kultury w Radomsku 

czworga dzieci i zajęcie II miejsca jednego z nich.  

3. Zajęcie czołowych miejsc trójki dzieci w konkursie plastycznym pt. „Ja, rodzina , moje życie” 

na podsumowanie I edycji projektu socjalnego Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc! 

4. Udział dwóch uczestników w konkursie recytatorskim i poezji śpiewanej „Gorzkie 

dziedzictwo wolności – dramat pokolenia Kolumbów.  

5. Wychowankowie Pogotowia Lekcyjnego brali udział w Ogólnopolskim Projekcie Filmoteka 

Szkolna. Znaleźli się w czołówce projektowych zespołów filmowych  

w Polsce. 

6. Udział dzieci w działającym przy świetlicy Teatrze Magiczna 6 
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7. Wychowankowie  świetlicy nr 3 brali udział w konkursie plastycznym organizowanym przez 

Urząd Miasta Radomsko – Radomsko jak malowane – pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy 

duch”. Prace konkursowe wykonało troje dzieci 

8. Koniec roku szkolnego dla wszystkich uczestników zajęć świetlicowych, mimo licznych 

problemów zwłaszcza z matematyką i językiem angielskim, zakończył się promocją do 

następnych klas. 

9. W czerwcu podopieczna PWD nr 1  zajęła III miejsce w konkursie plastycznym „Radomsko 

jak malowane” w kat. wiekowej klas IV-VI. 

10. W listopadzie dwoje uczestników świetlicy –  otrzymało wyróżnienia w konkursie 

plastycznym „Moje życie – moja historia” organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz 

dzieci „Pomagajmy razem”. 

11. W grudniu podopieczna PWD nr 1 otrzymała wyróżnienie w konkursie „Ja, rodzina - moje 

życie” organizowanym przez asystentów rodziny. 

 

Funkcjonowanie Klubu Młodziaka przy świetlicy nr 1 

Placówka Wsparcia Dziennego „Klub Młodziaka”, mieszcząca się w Radomsku, przy ulicy 

Konopnickiej 4 prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci przebywają pod opieką 

wychowawców i opiekunów tj. rodziców. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka  

( w pełni samodzielnego) na maksymalnie dwie - trzy godziny pod wyłączną opieką wychowawców. 

Wyjątkiem są trudne czy wyjątkowe rodzinne sytuacje, takie jak praca rodzica lub nagłe zdarzenie, 

kiedy dziecko można zostawić na dłużej, uprzednio ustalając  

to z  wychowawcą . Opiekunowie dzieci biorą czynny udział w zajęciach.  

 

1. Rodzaje prowadzonych zajęć  

a. związanych z porami roku, zjawiskami pogodowymi -  „Biała zima” , „Witamy Panią 

Jesień”, „Skarby Jesień”, ”Niech żyje Lato, „Żegnamy Lato”, „W ogrodzie u Pani 

Wiosny”, „Czekamy na wiosnę”, Wesołe bałwanki”, „Ubieramy się ciepło” 

Zajęcia miały na celu w bardzo różnorodnej formie, przybliżyć dzieciom charakterystykę pór 

roku I związanych z nimi zjawisk pogodowych i atmosferycznych. Dzieci mogły dowiedzieć 

się, jak podczas każdej z pór roku atrakcyjnie spędzić czas oraz jakie dary natury przynosi 

każda z nich. Odbywało się to poprzez liczne zajęcia edukacyjne: jak czytanie wierszy 

opowiadań, naukę piosenek , oglądanie darów natury takich jak kasztany żołędzie, szyszki, 

oglądanie ilustracji i rozmowa o nich.  

W trakcie zajęć edukacyjnych wykorzystywana była również tablica multimedialna  

i internet. Dzieci wykonały wiele prac plastycznych związanych z każdym tematem: 

Kolorowe wyklejanki i wycinanki w formie kwiatów, jesiennych drzewek itp. ; Prace 
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konstrukcyjne z wykorzystaniem kolorowego papieru, rolek po papierze toaletowym, płyt 

CD; zajęcia manualne rozwijające motorykę małą u dzieci: Lepienie z plasteliny,  

z masy solnej , prace plastyczne z wykorzystaniem darów natury, prace wykonane farbami 

plakatowymi, kredkami. Każdemu tematowi towarzyszą liczne zajęcia ruchowe podnoszące 

sprawność fizyczną dzieci: “Idziemy na grzyby”, Wirujące listki”, Taniec dla Pani Wiosny” 

b. zajęcia związane światem przyrody i zwierząt ( w tym także zajęcia związane  

z ekologią i ochroną przyrody) -  „Zwierzęta przygotowują się do zimy”, „Co słychać 

w lesie”, „Górskie Wycieczki”, „Wakacje na wsi”, „Zwierzęta domowe”,  

Zajęcia te miały na celu uwrażliwić dzieci na piękno przyrody i świat natury. Dzieci oglądały 

ilustracje i zdjęcia przedstawiające zwierzęta leśne, zwierzęta zamieszkujące inne 

kontynenty, a także poznawały zwierzęta hodowlane i domowe. Prezentowane były atlasy 

przyrodnicze i pisma przyrodnicze skierowane specjalnie do dzieci. Przeprowadzone były 

liczne zajęcia w formie warsztatów plastycznych: wyklejanki  

z kolorowego papieru, zajęcia manualne z wykorzystaniem masy solnej, plasteliny, eko-

zajęcia wykorzystujące rolki po papierze toaletowym, malowanie farbą plakatową. 

Przeprowadzonych zostało wiele zajęć dźwiękonaśladowczych i pantomimicznych jak: 

“Pieski na spacerze”, “Zmieniamy się w zwierzątko”, “Bociani żaby”, “Rośnie drzewo” 

c. zajęcia związane z ważnymi świętami i dniami w roku - : „Mój Kraj moja 

miejscowość”, „Urodziny Klubu Młodziaka” „Wielkanoc”, „Kochamy Mikołaja”, 

„Czekamy na święta”, „Wielkanoc”, „Walentynki w Klubie Młodziaka”, Dzień Babci 

i Dziadka w Klubie Młodziaka” „Święto Ziemi”  

Celem zajęć jest przybliżenie tradycji i obyczajów związanych z różnego rodzaju świętami. 

Przede wszystkim dzieci poznawały zwyczaje i znaczenie Wielkanocny i Świąt Bożego 

Narodzenia, dzieci dowiadywały się co powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyczku oraz 

na stole wigilijnym. Uczyły się składać urodzinowe życzenia (przy okazji zajęć związanych z 

urodzinami Klubu) Dzieci robiły wycinanki w formie kurczaczka, kolorowej pisanki, maluchy 

zasadzały rzeżuchę, przygotowywały świąteczne ciasteczka i ozdoby na choinkę. Na Dzień 

Babci i Dziadka oraz na Dzień Mamy robiły laurki oraz prezenty dla najbliższych. Zajęcia 

ruchowe związane z tymi zajęciami to m.in: “Pomagam mamie”, “Kropelki tańczą”, “Rośnie 

dąb”, “Wielkanocne zajęczki skaczą”, “Jajko i kurczak”, taniec “Siedem reniferów”  

d. zajęcia związane profilaktyką prozdrowotną i zdrowym trybem życia -  „Kochamy 

witaminki” „Małe Czyścioszki”, „Ruch to zdrowie” 

Głównym celem zajęć było propagowanie zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania. 

Dzieci dowiedziały się o konieczności jedzenia warzyw i owoców, poznawały ich rodzaje. 

Podczas zajęć plastycznych wykonywały wszelkie rodzaje owoców i warzyw z plasteliny, 



 

 
79 

malowane farbami , wylepiane z masy solnej i plasteliny. Wykonały kolaż przedstawiający 

zdrowy tryb życia i zdrowe produkty żywnościowe, wykonały kolorowy ręczniczek, 

szczoteczkę do zębów z kolorowego papieru. Dzieci bawiły się przy licznych zajęciach 

ruchowych: ”Idziemy na spacerek”, zabawy ruchowe z wykorzystaniem tablicy 

multimedialnej, taniec do piosenki “Sałatka owocowa”, zajęcia sportowe z wykorzystaniem 

szarf i woreczków. 

e. rozwijające kreatywność - „W indiańskiej wiosce”, „Życie w wodzie”, „Żegnamy 

lato” „Teatr”, „Nasze ulubione bajki”, „Dzieci kochają sztukę”, ”Halloween w Klubie 

Młodziaka”, „Dzieci świata”.  

Głównym celem zajęć było wspomaganie rozwoju kreatywności i wyobraźni dzieci. 

Zorganizowane zajęcia pozwoliły dzieciom wyrazić się twórczo przez liczne zajęcia 

plastyczne związane ze sztuką tańcem, zajęcia teatralne liczne zajęcia twórcze. Przeważały 

różnego wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczne, konstrukcyjne, zajęcia z wykorzystaniem 

kolorowego papieru. Dzieci rozwijały własną ekspresję twórczą. Zajęcia były pretekstem do 

wielu zabaw rozwijających wyobraźnię zabaw. 

f. Zajęcia przybliżające dziecku środowisko społeczne w którym żyją, pobudzające 

zainteresowanie nim: „Zawody i profesje”, „Dzielni strażacy”, „W sklepie”, „Świat 

mediów” , „W bibliotece” 

W trakcie zajęć dzieci mogły poznać rodzaje I specyfikę takich miejsc jak biblioteka czy 

sklep, poznawały rodzaje zwodów wykonywanych przez dorosłych. Uczyły się szacunku dla 

starszych , poznawały lepiej środowisko, w którym przebywają na co dzień. Rodzaje 

zawodów poznawały przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznej znajdującej się w placówce 

gry “Zawody”, licznych zagadek, ilustracji. Wykonały prace plastyczne przedstawiające 

kucharza czy policjanta. W trakcie zajęć o bibliotece dzieci poznawały bohaterów licznych 

bajek i baśni, poznawały lepiej świat książek.  

W trakcie zabaw w kącikach tematycznych mogły dowiedzieć się na czym polega praca 

w sklepie czy restauracji.  

g. zajęcia zwiększające samodzielność oraz świadomość własnego ciała - „Oto ja” 

Jesteśmy samodzielni”, Ubieramy się ciepło”.  

Podczas zajęć dzieci rozwijały świadomość własnego ciała, usprawniały się w samodzielności 

wykonywania czynności samoobsługowych (np. zakładanie butów, szalika, zapinanie 

guzików, mycie rączek), uczyły się dobierać rodzaj garderoby do warunków pogodowych. 

W trakcie zajęć wykorzystane zostały liczne pomoce dydaktyczne znajdujące się w Klubie 

(Kostka manipulacyjna, drewniane układanki). Dzieci poznawały części ciała podczas zabaw 

ruchowych muzycznych “Rączki robią”, dopasowywanie elementów wyciętych buzi do 

schematu, liczne prace z odrysowanych łapek jak motylki, kwiatki. 
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h. zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze:  - „Bezpieczne ulice” 

Temat przybliżył dzieciom zasady bezpieczeństwa na drodze. Poznawały rodzaje pojazdów, 

dowiadywały się o konieczności przechodzenia na przejściu na pieszych. Dzieci słuchały 

piosenki “Pan policjant”, brały udział w zajęciach ruchowych “Będę kierowcą”.  

i. zajęcia przybliżające dzieciom miary, podstawowe zajęcia arytmetyczne 

skierowane do przedszkoli - „Kalendarz i czas”, „Zabawy z matematyką”  

Zajęcia miały charakter edukacyjny, prowadzone były w formie zabaw , gier zagadek, zajęć 

plastycznych. Dzieci poznawały podstawowe figury geometryczne , uczyły się liczyć do 

pięciu. Porządkowały przedmioty w zbiorach (zabawa “Segregujemy przedmioty”) 

Poznawały pojęcia mało, dużo (“Zabawa “Małe, duże”) Dowiadywały się czym jest 

kalendarz, zegarek.  

 

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 

2  

 

16 Dzienny Dom Pomocy Społecznej w 

Radomsku 

3 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt 10 

Pomoc administracyjna  w MOPS 1 

Wolontariat indywidualny 

Miejsce świadczonych usług Liczba wolontariuszy Liczba wolontariuszy 

ogółem 

Pomoc dzieciom w lekcjach-” Pogotowie 9  
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lekcyjne”  

12 Wolontariat opiekuńczy 3 

Ogółem liczba wolontariuszy 28 

 

I. Aktywność wolontarystyczna prowadzona na rzecz indywidualnych osób : 

 

 „Wolontariat - pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych” –wolontariat opiekuńczy 

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”.  

Ważnym wydarzeniem była realizacja wizyty studyjnej dla osób z całej Polski, które brały udział 

w projekcie i wdrażają „wolontariat opiekuńczy”. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, 

omówienia problemów i możliwości rozwinięcia wolontariatu opiekuńczego. 

 „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. 

 

Wykaz instytucji i organizacji, z którymi MOPS realizuje współpracę woluntarystyczną: 

 

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 
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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.  

  

− 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. 

− Promocja wolontariatu w radomszczańskich szkołach 

 W tym zakresie nawiązana została współpraca z radomszczańskimi szkołami ponadgimnazjalnymi w 

tym: Liceum Ogólnokształcącym nr I, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym nr 1, Zespołem Szkół 
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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”. 

− III Radomszczański Gala Wolontariatu - Patronat honorowy w roku 2018 objął 

Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc oraz Starosta Powiatu Radomszczańskiego Pani 

Beata Pokora. Gościem specjalnym Gali był Pan Jan Mela prezes Fundacji „Poza horyzontem”. 

Bardzo licznie zgromadzona młodzież,  osoby dorosłe dla których wolontariat stanowi  ważną 

część aktywności życiowej, a także mieszkańcy Radomska mieli niebywałą okazję wzięcia udziału 

w godzinnej prelekcji motywacyjnej, którą poprowadził Gość specjalny Pan Jan Mela. Niebywała 

i jakże wzruszająca opowieść Pana Meli o własnych doświadczeniach w pokonywaniu siebie, 

mierzenia się ze swoimi ograniczeniami  i odnajdywaniu swojego miejsca w życiu wywarła na 

uczestnikach ogromne wrażenie. Spotkanie to było dla wielu słuchaczy nie lada inspiracją do 

odkrywania  

w sobie potencjału możliwości i zwykłego dobra, którym można dzielić się i zarażać innych.  

Jak co roku podczas Gali wręczone zostały statuetki za udział w konkursie „Wolontariat - a 

jednak warto” na najbardziej innowacyjną i ciekawą działalność w tym obszarze. Laureatami  

konkursu została nauczycielka PSP nr 7, „Sekcja wolontariatu” Radomszczańskiego Uniwersytetu  III 

Wieku oraz Wolontariuszki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zwycięzcy otrzymali statuetki 

„uskrzydlonych serc”  wykonane również w ramach wolontariatu przez uczniów Zespołu Szkół 

Drzewnych  i Ochrony Środowiska.  

−  „Podręcznikowa adopcja”  

Celem  projektu jest wyrównanie szans i zniwelowanie nierówności w dostępie do edukacji 

dzieci i młodzieży z rodzin, które z powodu barier finansowych nie są w stanie samodzielnie 

wyposażyć swoich dzieci w niezbędne materiały dydaktyczne i podręczniki szkolne. Ośrodek w 

ramach założonych działań prowadził  zbiórkę książek, lektur i materiałów dydaktycznych w tym 

słowników encyklopedii, zbiorów zadań, których spis został umieszczony na stronie internetowej. 

Ponadto zgromadzone materiały są dostępne na co dzień w utworzonej w MOPS biblioteczce. Część 

zgromadzonych zbiorów został wykorzystany do pracy z uczniami na świetlicy „Pogotowia 

lekcyjnego” i pozostałych Placówek Wsparcia Dziennego MOPS w Radomsku. 
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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. 

 

Partnerstwo lokalne na rzecz wolontariatu – jest to projekt przewidziany do realizacji na rok 2019. 

Z dotychczasowych doświadczeń realizacji działań woluntarystycznych wynika, iż istnieje potrzeba 

rozszerzenia zakresu działań tak, by można było w sposób kompleksowy zaspokoić potrzeby  osób 

korzystających. Ze strony zaś  osób planujących zaangażowanie w wolontariat jest potrzeba 

uatrakcyjnienia form aktywności, by  dać szansę potencjalnym wolontariuszom zrealizowania się 

 w relacjach pomocowych. Wstępne rozeznanie wśród dotychczasowych partnerów działań 

woluntarystycznych wskazuje na duże zainteresowanie przystąpieniem do partnerstwa. Pierwsze 

spotkanie informacyjne planowane jest na miesiąc styczeń przyszłego roku. 
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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  2018 – ogółem 60, 

w podziale na kategorie uczestników: 

 A - 28 ;  B - 32      

     w tym: na osoby ze spektrum autyzmu 3 i ze sprzężoną niepełnosprawnością 17 (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  68 

d) Zmiana liczby uczestników w ciągu roku sprawozdawczego oraz przyczyny tych zmian: 

przybyło:  12  w tym na zastępstwo 2 

ubyło: 11 

z powodu: -rezygnacja z powodu złego stanu zdrowia 1 

                  -zaproponowanie innej formy wsparcia 5 

                  - usamodzielnienie    5 

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 

 15 11 16 10 5 2 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 możliwość prezentacji 
swoich osiagnięć dla szerszej publiczności 
biorąc udział w kiermaszu prac, występując 
podczas Radomszczańskich Dni Integracji,a 
także prezentując własny program wokalny 
podczas” Koncertu Jesiennego”,którego 
organizatorem był ŚDS Radomsko. 

Integracja uczestników z najbliższym otoczeniem 
społecznym. Przełamywanie barier 
społecznych,nabywnie nowych umiejętności 
przydatnych w codziennym funkcjonowaniu. 

2 Specjalny Ośrodek 
Szkolno- Wychowawczy 

Śpiewanie kolęd,piosenek podczas  wspólnych 
występów. 
Występ uczniów SOSW z autorskim 
programem teatralnym 
na ternienie ŚDS. 

Nabycie nowych umiejętności wokalnych i 
społecznych. Integracja uczestników ŚDS z 
uczniami  SOSW w Radomsku. 

3 Mobilne  Centrum 
Informacji Zawodowej w 
Piotrkowie Tryb. 

Uczestnicy zajęć nabyli nowe umiejetności 
interpersonalne podzcas cyklicznych spotkań. 

Integracja wewnętrzna grupy uczestników ŚDS. 
Nabycie nowych umiejętnoćci interpersonalnych. 

4 SP w Szczepocicach 
Gmina Radomsko 

Wspólne warsztaty artystyczne 
zorganizowane na terenie ŚDS. 

Integracja uczestników ŚDS z uczniami szkoły 
podstawowej. 
Kształtowanie wśród uczniów  postawy 
akceptacji osób niepełnosprawnych . 

5 SP nr1 w Radomsku Wspólne śpiewanie piosenek na teranie ŚDS. Integracja uczestników ŚDS  z uczniami szkoły 
podstawowej. Integracja wewnetrzna grupy 
uczestników  ŚDS. 

6 SP nr 3 w Radomsku Uczestnicy brali udzaiał w cyklicznych 
imprezach integracyjnych organizowanych na 
terene SP nr3. 

Integracja uczestników śds ze społecznością 
lokalną oraz uczniami sp3. 

7 Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Radomsku 

Wspólna zabawa 
podczas”Dyskotekiplenerowej”   
zorganizowanej na terenie ŚDS . 

Inegracja  Uczestników ŚDS z uczestnikami 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.Integracja grupy 
uczestników ze społecznością lokalną. 

8 Dom Pomocy Społecznej 
w Radziechowicach 

Wspólne występy wokalne podczas Koncertu 
Jesiennego zorganizowanego przez ŚDS. 

Integracja grupy uczestników  ŚDS ze 
społecznością lokalną a także ntegracja 
wewnętrzna grupy uczestników ŚDS. 

9 Szkoła Podstawowa w 
Jedlnie  

Wspólne warsztaty kulinarne z uczniami 
szkoły podstawowej, 

Integracja uczestników ŚDS z uczniami szkoły 
podstawowej,a także integracja wewnętrzna 
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grupy uczestników.  
10 Środowiskowy Dom 

Samopomcy w Krępie 
Wspólna zabawa podczas pikniku na terenie 
ŚDS w Krępie,a także podczas Dyskoteki 
Plenerowej na terenia ŚDS Radomsko. 

Integracja grupy uczestników ŚDS Radomsko z 
uczestnikami ŚDS w Krępie. 

11 Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej w Radomsku 

Wspólna zabawa podczas Dyskoteki 
Plenerowej na terenie ŚDS Radomsko. 

Integracja uczestników ŚDS z ich najbliższym 
otoczeniem społecznym. 

12 Uniwersytet Trzeciego 
Wieku ”Wiem Więcej”w 
Radomsku 

Wspólna zabawa i występy podczas Dyskoteki 
Plenerowej na terenie ŚDS oraz wspólne 
występy wokalne podczs Koncertu Jesiennego 
zorganizowanego przez ŚDS Radomsko. 

Integracja uczestników ŚDS z seniorami z UTW 
„Wiem Więcej”.Intgrecja grupy uczestników ze 
społecznoscią lokalną. 

13 ZHP w Radomsku Wspólne  śpiewanie piosenek na terenie ŚDS. Integracja poszczególnych uczestników z ich 
najbliższym otoczeniem społecznym. 

 

W roku sprawozdawczym 2018 Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku realizował zadanie 

publiczne pt.”Marzenia  Łączą Pokolenia” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 

2018r.” 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego pod nazwą „Marzenia łączą pokolenia „ zostały 

osiagnięte w całosci. Zrealizowano cykl warsztatów artystycznych,warsztatów wizażu i stylizacji, 

warsztatów dietetyczno – kulinarnych dla osób będących uczestnikami ŚDS, jak również dla osób 

nie korzystających dotychczas z tego rodzaju wsparcia. Przeprowadzono także dwa szkolenia 

tematyczne dla pracowników ŚDS (członków zespołu wspierajaco – aktywizującego) w celu 

zwiększenia różnorodności i poprawy jakości świadczonych usług na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Zorganizowano konferencję naukową pt. ”Zaburzenia psychiczne, jako kryzys i 

wyzwanie dla środowiska”- skierowaną do pracowników oświaty, samorządu, służby zdrowia, służb 

społecznych działających w mieście i gminach ościennych. 

Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym została osiągnięta poprzez 

zorganizowanie koncertu integracyjnego, dyskoteki plenerowej z udziałem uczestników ŚDS oraz 

partnerów projektu i instytucji działajacych na rzecz osób niepelnosprawnych 

Całkowity koszt projektu to 44 169,55 zł, w tym dotacja: 36 050,00 zł a wkład własny 8 119,55zł 

 

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). 

Funkcjonowanie i efekty pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku w opini władz 

samorządowych Miasta Radomska oceniane są bardzo wysoko. Na szczególną uwagę zasługuje fakt bardzo 

pozytywnego odbioru działalnosci ŚDS w środowisku lokalnym. Mieszkańcy miasta bardzo chętnie i licznie 

biorą udział we wszystkich projektach i imprezach na rzecz integracji środowiska lokalnego z osobami z 

zaburzeniami psychicznymi, których organizatorem jest właśnie ŚDS. Ponadto w opinii najbliższej rodziny 

uczestników wynika,że nie wyobrażają sobie już funkcjonowania  swoich najbliższych poza wsparciem ŚDS. 

Rodzice i opiekunowie zauważają wyrażne korzyści z uczestnictwa  swoich dzieci i bliskich w zajęciach ŚDS 



 

 88 

S
P

R
A

W
O

Z
D

A
N

IE
 | 

25
 m

ar
ca

 2
01

9
  

tj.podwyższenie stopnia samodzielności życiowej, ruchowej i społecznej dzięki uczestnictwu w różnego 

rodzaju treningach umiejętności oraz rehabilitacji,a także poprzez pomoc rodzinom w formie zapewnienia 

transportu uczestników  do i z ŚDS, jak również poprzez znaczne podniesienie komfortu ich życia w związku ze 

zwolnieniem ich z opieki nad osoba  niepełnosprawną przez kilka godzin w ciągu dnia . 

Na wysoką ocenę funkcjonowania ŚDS składają się także  pozytywne opinie płynące do władz samorządowych 

oraz radnych miejskich, od organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, kulturalnych i pomocowych, 

które bardzo chętnie podejmują współpracę z ŚDS w zakresie integracji społecznej. Potwierdzeniem  tego 

faktu są liczne wspólne imprezy organizowane na terenie miasta, jak i na terenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy. 
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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 procedury „Niebieskie Karty” 

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), 

• prowadzenie dokumentacji 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. 
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Lp. Procedura „Niebieska Karta” suma 

1. Liczba NK założonych w 2018 r. 83 

2. Liczba NK założonych w 2018 r. i zakończonych w 2018 r.  24 

3. Liczba NK założonych w 2017 r. i kontynuowanych w 2018 r. 9 

4. Liczba NK założonych w 2017 r. i zakończonych w 2018 r. 38 

5. Liczba NK założonych w 2016 r. kontynuowanych w 2018 r. 2 

6. Liczba NK założonych w 2016 r. i zakończonych w 2018 r. 11 

7. Liczba NK założonych w 2015 r. i kontynuowanych w 2018 r.  0 

8. Liczba NK założonych w 2015 r. i zakończonych w 2018 r.  5 

9. Liczba NK założonych w 2014 r. i kontynuowanych w 2018 r. 0 

10. Liczba NK założonych w 2014 r. i zakończonych w 2018 r.  0 

11. Liczba NK założonych w 2013 r. i kontynuowanych w 2018r.  0 

12. Liczba NK założonych w 2013 r. i zakończonych w 2018 r.  1 

13. Liczba NK założonych w 2012 r. i kontynuowanych w 2018 r.  0 

14. Liczba NK założonych w 2012 r. i zakończonych w 2018 r.  0 

15. Liczba NK założonych w 2011 r. i kontynuowanych w 2018 r.  0 

16. Liczba NK założonych w 2011 r. i zakończonych w 2018 r.  0 

17. Liczba NK realizowanych wg stanu na dzień 31 XII 2018r. 70 

18. Liczba NK założonych przez funkcjonariuszy KPP w Radomsku 60 

19. Liczba NK założonych przez pracowników socjalnych 17 

20. Liczba NK założonych przez MKRPA w Radomsku 4 

21. Liczba NK założonych przez pracowników oświaty  2 

22. Liczba NK założonych przez służbę zdrowia 0 

23. Liczba grup roboczych NK „C” 102 

24. Liczba grup roboczych NK „D” 80 

25. Liczba spotkań członków grup roboczych w ramach dalszych działań 310 

26. Liczba odbioru dzieci w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  7 

 

 

 

 



 

 
91 

Statystyka osób doświadczających przemocy według podziału na wiek: 

 

0 – 18 lat 5 

18 – 65 lat 65 

Powyżej 66 lat 14 

 

Pracownicy Zespołu ds.Uzależnień i Przemocy podejmowali również działania interwencyjne poza 

procedurą „Niebieskie Karty” po zgłoszeniu ewentualnej możliwości wystąpienia przemocy wobec 

mieszkańców miasta. Pracownicy Zespołu reagowali na anonimowe informacje, prowadzili 

rozeznania sytuacji rodziny u krewnych i sąsiadów. Działania zmierzające do udzielenia pomocy były 

podejmowane adektwatnie do rozeznanej sytuacji i uzyskanych informacji. 

 

2. Wsparcie psychologiczne 

W 2018 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. W 2018 roku 

psycholog przeprowadził 435 porad. 

 

3. 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 2018 roku mieszkanie było użytkowane przez dwie rodziny. 

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. 
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4. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym 

Pracownicy 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 „Niebieskie Karty” bądź jej kontynuowaniu. W 79 

sprawach członkowie Zespołu w podjętych głosowaniach uznali za zasadne zamknięcie procedur 

„Niebieskie Karty”. Natomiast w 8 sprawach stwierdzono, że należy kontynuować pracę z rodziną, 

utrzymać monitoring oraz uzupełnić dokumentację. Ogółem na posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego w 2018 roku poddano analizie 87 Niebieskich Kart. 

 

5. Dane statystyczne 

W ogólnej liczbie 94 wypełnionych w 2018 roku formularzy „Niebieska Karta - A”, 83 z nich stanowiły 

Karty wszczynające procedurę, a 11 formularzy dotyczyło kolejnych przypadków przemocy w 

rodzinie w trakcie trwającej procedury. W 73 przypadkach aktom przemocy towarzyszyło spożycie 

alkoholu, natomiast w 2 inne substancje psychoaktywne. Poniższy wykres obrazuje liczbę 

„Niebieskich Kart” założonych w 2018 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. 
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Od czasu wejścia w życie w październiku 2011 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty”, do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2011 roku 

wpłynęło 13 „Niebieskich Kart”. Od tego czasu do 2016 roku systematycznie wzrastała liczba 

ujawnianych aktów przemocy w rodzinie, skutkująca wszczęciem procedury „Niebieskie Karty”. 

Nieznaczny spadek tychże zaobserwowany został w 2017 roku. 

Dodać należy, iż zaprezentowane dane nie obejmują „Niebieskich Kart – A”, dokumentujących 

zaistniałe zjawiska przemocy, mające miejsce w trakcie trwającej procedury. Omawiane zagadnienie 

przedstawia poniższy wykres. 

 

6. Działalność szkoleniowa i interwencyjna 

Pracownicy Zespołu ds. Uzależnień i Przemocy MOPS przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy 

Komendy Powiatowej Policji, którego tematem było przedstawienie podstawowych założeń 

procedury „Niebieskie Karty” oraz omówienie podstaw do jej wszczynania. Przedstawiono 

psychologiczne aspekty przemocy, syndrom wyuczonej bezradności, a także rodzaje stosowanej 

przemocy w rodzinie. Omówiono rolę ofiary i rolę sprawcy oraz interdyscyplinarny charakter 

pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Zespołu ds. Uzależnień i Przemocy 

uczestniczyli w szkoleniach: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie bez względu na płeć”, „Praca z 

klientem trudnym”, „Cyberuzależnienia – zjawisko i uwarunkowania. Technologie cyfrowe, a rozwój 

emocjonalny dziecka”, „Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie”, „Dziecko krzywdzone – 

pomoc dziecku i rodzinie. Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”. 
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KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

Projekt „KIS Radomsko – W kierunku zmiany" 
 

I. Zadania: 

• kontynuacja realizacji Projektu „KIS Radomsko - W kierunku zmiany”, którego celem jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Miasta Radomsko, wzrost 

zdolności do zatrudnienia oraz integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Miasta 

Radomsko – klientów MOPS w Radomsku. Klub Integracji Społecznej uczestników Projektu 

obejmował kompleksową pomocą w zakresie  wsparcia psychologicznego, doradztwa 

zawodowego, działań edukacyjnych jak również świadczenia w środowiskach pracy socjalnej 

oraz udzielanie stosownej i adekwatnej do potrzeb pomocy finansowej i świadczeń 

niefinansowych, 

• organizacja zajęć w ramach wsparcia dla uczestników Projektu w KIS (grupowe warsztaty 

doradztwa zawodowego, psychologiczne  poradnictwo indywidualne, grupy wsparcia, 

treningi umiejętności społecznych, zajęcia z języka angielskiego) 

• nadzór i koordynowanie szkoleń oraz staży dla uczestników Projektu, 

• objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uczestników Projektu (oraz członków ich rodzin) 

wypłacanie stypendiów szkoleniowych i stażowych, 

• realizacja kontraktów socjalnych zawartych w ramach Projektu oraz wykonywanych prac 

społecznie użytecznych, 

• świadczenie pracy socjalnej dla uczestników Projektu oraz ich otoczenia zewnętrznego, 

• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie świadczeń finansowych  

i niefinansowych, 

 

Ponadto, realizowano zadania związane z bieżącą działalnością KIS tj: 

- udzielano poradnictwa ogólnego w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, udzielano 

poradnictwa indywidualnego i doradztwa zawodowego, 

- udzielano instruktażu rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz sporządzano dokumentacje 

aplikacyjną, (CV, list motywacyjny) 

- kierowano klientów korzystających z usług KIS do wykonywania prac społecznie-użytecznych, 

- bieżące wyszukiwanie ofert pracy dla klientów KIS, aplikowanie drogą internetową na dostępne 

oferty pracy, 

- bezpośrednia współpraca z PUP oraz Agencjami Pracy Tymczasowej w Radomsku, 

- stała współpraca z pracownikami socjalnymi rejonów oraz działami współrealizującymi Projekt „KIS 
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Radomsko – w kierunku zmiany. 

 

II. Uczestnicy – beneficjenci działań, usług świadczonych przez KIS: 

Zgodnie z założeniami w Projekcie uczestniczyły 103 osoby spełniające wymogi zamieszkiwania na 

terenie miasta Radomska tj,  korzystania ze świadczeń pomocy społecznej a co za tym idzie 

bierności zawodowej jak również niezaradności finansowej. Rekrutacja przebiegała dwuetapowo 

w odstępach półrocznych. W roku 2017 zrekrutowano 52 osoby, 39 kobiet i 11 mężczyzn. W roku 

2018 zrekrutowano kolejnych 51 osób tj 33 kobiety i 17 mężczyzn. Rekrutacja odbyła się 

w pierwszym kwartale 2018 roku. Uczestnicy dwóch etapów przeszli ścieżkę kwalifikacji przez 

psychologa i określenia predyspozycji podczas spotkania z doradcą zawodowym. W projekcie 

została zachowana równość szans płci (72 kobiety i 28 mężczyzn) jak również uwzględniono 

wsparcie dla osób z niepełnosprawnością stopnia lekkiego i umiarkowanego.  

Struktura grupy projektowej: 

- jednoosobowe gospodarstwa domowe (osoby samotnie gospodarujące) - 30  

- rodziny wielodzietne - 9 

- środowiska, gdzie występuje samotne rodzicielstwo- 24 

- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uprawnione do zasiłku stałego z tut Ośrodka 

na koniec 2018r – 11 osób 

- osoby bezdomne przebywające w schronisku dla osób bezdomnych – 2 osoby (1 osoba nadal 

aktywnie uczestniczy w Projekcie) 

- środowiska w których były założone „Niebieskie karty” – 3 środowiska 

Na zakończenie 2018r w Projekcie uczestniczyły 73 osoby. W trakcie realizacji Projektu 30 osób 

zakończyło udział w Projekcie z powodu różnych przyczyń: 

• z uwagi na podjęcie pracy w różnej formie zatrudnienia, w tym uwzględniono pracę 

dorywczą 19 osób, 

• z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania 4 osoby, 

• z uwagi na problem uzależnienia od alkoholu 2 osoba, 

• z uwagi na przyczyny rodzinne, samotne rodzicielstwo 1 osoba, 

• z uwagi na udział w innym Projekcie 1 osoba, 

 

Osoby rezygnujące z udziału w Projekcie z powodu podjęcia pracy w różnej formie zatrudnienia  

otrzymały wsparcie w zakresie reintegracji społecznej, wzmocnienie psychologiczne i trening 

umiejętności społecznych. Grupa ta gotowa była na aktywne i skuteczne wejście na rynek pracy, 

znajdując zatrudnienie i utrzymując je do dzisiaj. Pozostała grupa uczestników w okresie 

projektowym wzmacniała poczucie własnej  wartości, organizowała życie w granicach własnego 

gospodarstwa domowego i pracowała nad wykształceniem postawy aktywnej edukacyjnie 
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i zawodowo. 

III. Kontrakty socjalne: 

W ramach realizacji zadań projektowych (na czas realizacji Projektu tj do dnia 30.04.2019r.) 

z uczestnikami zawarto 103 kontakty socjalne, w tym po rezygnacji w roku 2017 przez 2 osoby, 

w roku 2018 było realizowanych łącznie 101 kontraktów socjalnych, natomiast w ramach 

wykonywania prac społecznie użytecznych (w okresie od 01.04.2018 do 30.11.2018r.) z uczestnikami 

zawarto 21 kontraktów socjalnych część B, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności 

życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (dotyczy osób będących 

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 2016 r. poz. 645 ze zm.) które określały 

zobowiązania uczestników w trakcie realizacji Projektu oraz zakres wykonywanych prac społecznie 

użytecznych. Na zakończenie 2018r. w projekcie funkcjonuje 73 aktywnych kontraktów socjalnych. 

IV. Działania: 

Rekrutacja II grupy uczestników: 

W marcu 2018r dokonano kolejnego naboru uczestników, którzy odbyli  spotkania z psychologiem 

(zrealizowano 55 godzinnych spotkań ) i 59 godzin zajęć z doradcą zawodowym w ramach których 

opracowywano dla nich ścieżki wsparcia. Do II edycji zrekrutowano 50 osób. 

 

W ramach realizowanej reintegracji społecznej: 

1. Wyjazdowy Trening Kompetencji Społecznych  - w 2018r wyjazd trzydniowy dla 2  grup łącznie ze 

wsparcia skorzystało 27 osób. 

2. Indywidulane Poradnictwo Specjalistyczne Psychologa - 4 godziny dla każdego uczestnika 

projektu. 

3. Grupy Wsparcia dla 5 grup – podział ze względu na problematykę (dwie grupy wzmocnień 

psychospołecznych, grupa dla osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, grupa dla osób 

uzależnionych, grupa dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie).  

4. Sfinansowanie vouchera – usługa kosmetyczna dla  uczestników projektu. 

5. Treningi Umiejętności Społecznych połączone z praktyczną nauką gospodarowania budżetem 

domowym, podziałem obowiązków, – zajęcia grupowe. 

 

W ramach realizowanych działań z zakresu reintegracji edukacyjnej: 

1.Zajęcia z języka angielskiego – grupy 10 osobowe po 60 godz. zajęć, nauka zakończona 

certyfikatem, 

 

 



 

 
97 

W ramach realizowanych działań z zakresu reintegracji zawodowej: 

1. Przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników 

i rynku pracy – nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu 

umożliwiających wejście na otwarty rynek pracy. 

Do końca 2018r zrealizowano 12 kursów zawodowych, w których uczestniczyły 82 osoby, 87 osób 

skierowano na kurs: 

- kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych – 10 osób skierowanych, 8 osób ukończyło kurs, 

- kurs florystyki i bukieciarstwa   – 9 osób skierowanych ukończyło kurs, 

- kurs obsługi komputera – 6 os. i 6 ukończyło, 

- kurs prawa jazdy kat. B – 10 os. jedna osoba nabyła kwalifikacje, 

- kurs prawa jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną – 1 os. skierowana, 

- kurs profesjonalnego sprzątania – 6 osób skierowanych, 5  osób ukończyło kurs, 

- kurs obsługi komputera – 6 os.skierowanych i ukończyło kurs, 

- kurs palacza CO – 3 os. skierowane i ukończyły kurs, 

- kurs brukarza -6 os. ukończyło szkolenie 

- kurs obsługi kasy fiskalnej/ nowoczesny sprzedawca – 4 os. ukończyły szkolenie i 4 skierowane, 

- kurs obsługi wózka widłowego z wymianą butli gazowej – skierowanych 19 osób, 11 przystąpiło do 

egzaminu państwowego, 6 osób zdało egzamin, 

- kurs kucharski – skierowano 7 osób, ukończyło 5 osób 

* w trakcie realizacji: 

-  druga edycja kursu florystyki i bukieciarstwa – skierowano 11 osób, 

- kurs operatora obrabiarki CNC – skierowano 2 osoby, 

  

2. Grupowe Warsztaty Doradztwa Zawodowego – grupy 4 osobowe po 16 godzin. 

Zajęcia realizowane w Klubie Integracji Społecznej w formie praktycznego przygotowania do 

aktywnego wejścia na rynek pracy. 

 

3. Staże zawodowe w ramach nabytych kwalifikacji zawodowych:  

W 2018r 33 osoby skierowano do odbycia stażu zawodowego w ramach praktycznej nauki 

wykonywania zawodu, (staże w okresie od 3 do 6 m-cy max.). Do końca 2018r było realizowanych 28 

umów stażowych. 5 osób nie podjęło stażu z różnych przyczyn (2 osoby problemy związane z 

uzależnieniem, 1 osoba praca dorywcza, 1 osoba samotne rodzicielstwo,  1 osoba względy 

zdrowotne). 
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Specyfika zrealizowanych kursów i podjętej aktywności zawodowej przedstawia się 

następująco: 

- na 10 osób skierowanych na kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, 2 osoby nie 

podjęły szkolenia (przyczyny zdrowotne związane z problemem uzależnienia) 7 osób podjęło staż 

w zakresie umiejętności zdobytych na kursie, dzisiaj wykonując staż w placówkach świadczących 

usługi opiekuńcze, 1 osoba otrzymując w trakcie projektu wsparcie również społeczne, była gotowa 

aktywnie wejść na rynek pracy i podjąć zatrudnienie na wybranym stanowisku i w miejscu pracy, 

przechodząc efektywnie cały proces rekrutacji na otwartym rynku pracy, 

- na 3 osoby skierowane na kurs palacza CO  w zakresie prac gospodarczych związanych z obsługą 

piecy CO, 2 osoby podjęły staż zawodowy, 1 osoba kontynuowała działania w obszarze zawodowym 

realizując kurs brukarza,  

- w zakresie umiejętności florysty i bukieciarza na 9 skierowanych osób, 5 wykonuje staż zawodowy 

(1 osoba nie podjęła stażu z przyczyn związanych z opieką nad dzieckiem, samotne rodzicielstwo 

oraz zadłużenie komornicze), 2 osoby zadeklarowały chęć uczestnictwa i kontynuacji wsparcia w 

zakresie edukacyjnym gdyż nabyte umiejętności nie miały pokrycia z predyspozycjami 

osobowościowymi (brak zdolności manualnych), 1 osoba podjęła staż zawodowy wybierając 

umiejętności zdobyte na kursie profesjonalnego sprzątania, 

- z 11 osób uczestniczących w kursie prawa jazdy kat. B i C+E w ramach podwyższenia i uzupełnienia 

swoich kwalifikacji zawodowych, 8 osób będzie realizować staż zawodowy, pomimo, iż są w trakcie 

egzaminu państwowego, co w perspektywie wydłużenia okresu realizacji Projektu pozostałej grupie 

tj. 3 osobom da szansę na aktywny powrót na rynek pracy i podjęcie stażu. 

 

W sumie 28 osób odbywa staż zawodowy w jednostkach samorządu terytorialnego (MOPS, 

publiczne przedszkola, publiczne szkoły, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) 

oraz w firmach prywatnych. 

Do końca 2018r 23 osoby nie wyraziły chęci odbycia stażu zawodowego z różnych przyczyn, wśród 

nich należy wskazać: 

- przyczynę finansową, tj. zobowiązania finansowe z tytułu zadłużeń komorniczych (dłużnicy 

alimentacyjni, możliwość zajęcia całego stypendium stażowego na poczet zadłużenia co powoduje 

brak środków do życia uczestników, brak środków na pokrycie kosztów pobytu w schronisku 

w przypadku osób bezdomnych) – 6 osób 

- wiek przedemerytalny (chęć uzyskania wsparcia społecznego i edukacyjnego w konieczności 

podjęcia stałej formy zatrudnienia) – 1 osoba  

- sytuacja osobista i rodzinna (samotne rodzicielstwo połączone z wielodzietnością) – 4 osoby 

- ze względów zdrowotnych – 7 osób 
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- ze względów zawodowych, posiadają pracę zawodową– 4 osoby 

- związane z uzależnieniem od alkoholu – 1 osoba 

 

V. Adaptacja budynku na potrzeby użytkowe Klubu Integracji Społecznej 

- w 2018r zostały przeprowadzone i zakończone prace budowlane i wykończeniowe związane 

z adaptacją budynku na potrzeby funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej przy ul. Reymonta 58. 

Umowa najmu budynku nr 6/TBS/2017 zawarta w dniu 01.03.2017r. pomiędzy TBS Radomsko, 

a wynajmujący Miasto Radomsko, MOPS Radomsko - zwany najemcą. Wynajmujący jest 

administratorem budynku przy ul. Reymonta 58, natomiast budynek jest oddany najemcy w najem 

na czas nieokreślony. Wynajmujący wyraził zgodę na przekształcenie dotychczasowych lokali 

w lokale administracyjno-biurowe i przeprowadzenie w nim prac modernizacyjnych i adaptacyjnych. 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. Obecnie w budynku KIS są oddane do użytku: pokój 

kierownika i pracowników socjalnych, pokój do terapii indywidualnej, sala konferencyjna, sala 

komputerowa, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie socjalne, kotłownia, pomieszczenie 

gospodarcze, dwie łazienki w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Lokal jest 

wyposażony i  przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

- bieżące prowadzenie i zarządzanie budynkiem, 

- organizowanie funkcjonowania placówki, harmonogramy zajęć, 

- Klub Integracji Społecznej w nowym budynku realizował zadania od m-ca lipca 2018r.  

 

VI. Praca socjalna i pomoc finansowa: 

Proces realizacji działań projektowych wobec uczestników przebiegał zgodnie z ustaloną ścieżką 

indywidualnego planu działania. Usługi koncentrowały się na wsparciu w zakresie społecznym, 

edukacyjnym i zawodowym ale również na pracy socjalnej i pomocy finansowej. 

W Projekcie pracę socjalną i pomoc finansową świadczy dwóch pracowników socjalnych, którzy 

mieli po 50 środowisk. Na podstawie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania 

uczestnika diagnozowali potrzeby i obszary, które były zabezpieczane w formie zasiłków 

okresowych, zasiłków celowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (opał, leki, 

pościel, odzież, obuwie, ręczniki, bielizna pościelowa, zakup sprzętu agd, zakup łóżka,  oraz pomoc 

w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z Programu „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania”. Wśród 100 uczestników, było 14 osób, które pobierały z tut Ośrodka zasiłek stały wraz 

z opłaconą składką  zdrowotną. Ponadto uczestnicy Projektu korzystali z pomocy w formie: chleby, 

zupy z dowozem, posiłku podczas spotkania wigilijnego, rodzinnej paczki świątecznej, żywności 

z programu POPŻ,  dzieci uczestników miały opłacane posiłki w szkołach i przedszkolach. 

 

Ponadto pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej wspomagali swoich Klientów w załatwianiu 
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spraw życia codziennego, w kontaktach z instytucjami, pozyskania lokalu socjalnego, 

przeprowadzenia remontu i adaptacji lokalu mieszkalnego, organizacji życia i opieki nad dziećmi 

podczas uczestnictwa w zajęciach realizowanych w KIS, w kontakcie z lekarzami i terapeutami 

uzależnień, wyjścia z nałogu, kontynuacji terapii oraz aktywnego powrotu do pełnienia 

prawidłowych ról społecznych, organizacji pochówku i załatwiania spraw związanych ze śmiercią 

członka rodziny. Również w zakresie otoczenia zewnętrznego uczestnika pracownicy socjalni 

prowadzili szeroką pracę socjalną tj. kontaktowali się placówkami oświatowo wychowawczymi, 

wychowawcami i pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, policją. 

 

VII.  Plan działań do realizacji w 2019r.: 

- planuje się wydłużyć okres realizacji obecnej edycji Projektu do października 2019r co stworzy 

możliwość objęcia uczestników Projektu dalszymi działaniami w sferze społecznej, edukacyjnej jak 

również zawodowej. Ponadto należy podkreślić fakt, iż praca z uczestnikami Projektu obejmuje 

również szeroko rozumianą pracę socjalną i pomoc społeczną, która w okresie zagrożenia 

wykluczeniem społecznym odgrywa bardzo ważną rolę. Praca nad postawą uczestnika dotychczas 

bierną życiowo musi odbywać się dwutorowo. Zarówno w formie zabezpieczenia finansowego jak 

również pracy specjalistów. Niejednokrotnie są to osoby z kumulacją dysfunkcji, gdzie pracują na 

grupach   wsparcia i treningach umiejętności społecznych. Dodatkową formą jest wsparcie doradcy 

zawodowego, który pracuje nad zmianą postawy zawodowej, adaptacją w warunkach zawodowych, 

wizerunkiem i autoprezentacją oraz wiedzą na temat przepisów z zakresu prawa pracy. 

Zasadnym byłoby wprowadzić w wydłużonym okresie realizacji Projektu zajęć motywujących do 

dalszej pracy nad zmianą swojego dotychczasowego życia w  aspekcie społecznym, rodzinnym  

i zawodowym. Wartością dodaną w sferze społecznej byłyby spotkania integracyjne z elementami 

prezentacji dobrych doświadczeń, praktyk, sukcesów, pomysłów czy możliwości rozwiązywania 

problemów dnia codziennego. 

- dorekrutowanie grupy 20 osób, które zostaną objęte działania Projektowymi w okresie do 

października 2019r. 

- realizacja kolejnej edycji Projektu pod nazwą „Dobre Miejsce” w okresie 01.04.2019 – 31.03.2021r. 

dla 60 uczestników Klubu Integracji Społecznej (złożony wniosek o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

Dodatkowo Klub Integracji  Społecznej planuje: 

- prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw gotowości do podjęcia pracy (poprzez 

organizowanie treningów autoprezentacji, zachowania i wyglądu, przygotowania się i prawidłowego 
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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), 

- współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami pozarządowymi z terenu 

powiatu radomszczańskiego w zakresie komplementarnym świadczeniu usług w sferze zawodowej 

dla wspólnych Klientów, 

- prowadzenie rozmów indywidualnych  z klientem 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, 
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PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ORGANIZAOWANE 

NA TERENIE MIASTA RADOMSKA W 2018 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  01.04.2018r. – 30.11.2018r. (na podstawie Porozumienia Nr 1/2018 z dnia 

15.03.2018r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą 

Powiatu Radomszczańskiego a Urzędem Miasta Radomsko): 

− 40 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 1.04.2018r. – 30.11.2018r. na 

terenie miasta: 

• pomoc kuchenna, asystent nauczyciela przedszkola, sprzątaczka, robotnik gospodarczy, 

pozostali pracownicy obsługi biurowej  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, 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 03.04.2018r. do 30.11.2018r. 

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 

1.  IV 2018r.  40 1476 8,10 zł 11955,60 

2.  V 2018r.  39 1462 8,10 zł 11842,20 

3.  VI 2018r.  40 1485 8,30 zł 12325,50 

4.  VII 2018r.  39 1459 8,30 zł 12109,70 

5.  VIII 2018r.  39 1407 8,30 zł 11678,10 

6.  IX 2018r.  38 1435 8,30 zł 11910,50 

7.  X 2018r.  36 1252 8,30 zł 10391,60 

8.  XI 2018r.  27 991 8,30 zł 8225,30 

Razem IV– XI 2018r.    90 438,5 

Udział Funduszu Pracy 60 % 54263,10 

Udział Gminy 40 % 36175,40 
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2018

DZIAŁ 1. ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

LICZBA OSÓB
W PRZELICZENIU NA 

PEŁNE ETATY
1 2

OGÓŁEM 1) 1 196 187,00

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+15+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

(w. 28+29+30+31+34)

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

specjalista pracy socjalnej 29 21 21,00

starszy pracownik socjalny 30 9 8,75

pracownik socjalny 31 4 4,00

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

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 2018 r.
Przekaza� / wysła� 

do 20 lipca za I półrocze; do 20 stycznia za rok

1,00

34,75

1,00

30,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163,50

1

31

0

0

0

0

0

0

0

172

1

35

3

5

6

10

11

16

24

25

WYSZCZEGÓLNIENIE

0

27

28

32

34

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 w Radomsku

ul. KO�CIUSZKI 10
97-500 RADOMSKO

Tel. 44 6832885
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aspirant pracy socjalnej 35 0 0,00

pracownicy wykonuj�cy usługi opieku�cze 36 41 41,25

pracownicy wykonuj�cy specjalistyczne usługi opieku�cze 37 1 0,25

konsultant 38 0 0,00

koordynator ds. komputeryzacji 39 1 0,75

radca prawny 40 2 1,50

pozostali pracownicy 41 89 82,00

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 21 20,50

z tego:

O�RODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

w tym:

�rodowiskowe domy samopomocy

DZIENNE DOMY POMOCY 51 5 4,50

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

16,00

16,00

0,000

0

16

43

46

49

50 16

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 2 505 20135 2 2

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 9 131 28972 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 2466 X 7351889 1455 2468

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 465 4735 2501892 458 560

z tego:

�rodki własne

dotacja 4 X X 2501892 X X

w tym przyznany dla osoby: (z wiersza 2)

samotnie gospodaruj�cej

pozostaj�cej w rodzinie 6 59 597 173335 52 154

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 7 664 3814 1094530 658 1286

z tego:

�rodki własne

dotacja 9 X X 1094530 X X

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)

bezrobocia

długotrwałej choroby 11 27 83 26856 27 58

niepełnosprawno�ci 12 168 698 101984 167 282

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 14 166 548 161584 166 381

w tym: (z wiersza 7)

ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUOWANE NIEZALE�NIE OD 
DOCHODU
na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b

SCHRONIENIE 16 32 3256 102212 30 32

POSIŁEK 17 348 41902 173682 239 673

w tym dla:

dzieci

UBRANIE 19 0 0 0 0 0

USŁUGI OPIEKU	CZE - OGÓŁEM 20 205 69785 1941584 198 234

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 
�WIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE 
�RODKÓW PUBLICZNYCH

22 0 0 0 0 0

w tym dla:

osób bezdomnych

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 
WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO

24 7 8 6200 7 12

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO 25 0 0 0 0 0

0

565

0

0

X

406

X

874442

0

143

0

0

X

406

X

0

89532

0

0

0

2328557

0

8041062485

X

23453

0

0

X

446

0

243

0

0

X

406

X

FORMY POMOCY

0

4138

X

21

23

3

5

8

10

15

18
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SPRAWIENIE POGRZEBU 26 5 5 10500 5 5

w tym:

osobom bezdomnym

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM 28 1864 X 1521289 1161 2050

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 33 79

INTERWENCJA KRYZYSOWA 36 X X X 0 0

PRACA SOCJALNA 37 X X X 1574 2631

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 75 678 1654001 75 77

0

0

446253

0

0

0

0

166259610

0

0

260

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.

027

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 MRPiPS-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 MAŁOLETNIMI 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 STATUSEM UCHODCY  – 
OGÓŁEM

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

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

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJ�CYCH NA 
PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY (W ZWI�ZKU Z 
NADANIEM STATUSU UCHODCY)1) – OGÓŁEM

9 0 X 0 0 0

w tym:
�wiadczenia pieni��ne na utrzymanie

wydatki zwi�zane z nauk� j�zyka polskiego 11 0 0 0 0 0

praca socjalna, niezb�dne poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w 
instytucjach i urz�dach

12 X X X 0 0

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJ�CYCH NA 
PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY (W ZWI�ZKU Z 
UDZIELENIEM OCHRONY UZUPEŁNIAJ�CEJ)2) – OGÓŁEM

13 0 X 0 0 0

w tym:
�wiadczenia pieni��ne na utrzymanie

wydatki zwi�zane z nauk� j�zyka polskiego 15 0 0 0 0 0

praca socjalna, niezb�dne poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w 
instytucjach i urz�dach

16 X X X 0 0

10 0 0 0 0 0

1) Dot. cudzoziemców, którzy przebywaj� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi�zku z okoliczno�ci�, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

2) Dot. cudzoziemców, którzy przebywaj� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi�zku z okoliczno�ci�, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

0

0

0

00

00

0

2

POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHOD�CY, OCHRON
 UZUPEŁNIAJ�C� LUB PRZEBYWAJ� NA TERYTORIUM RP NA PODSTAWIE 
ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

FORMY POMOCY

0

6 0

0

0 0 0 0 014
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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 2468 1457 0 2470

w tym:

�wiadczenie pieni��ne

�wiadczenia niepieni��ne 3 1263 926 0 1659

�wiadczenia przyznane w ramach zada� zleconych bez wzgl�du na 
ich rodzaj, form� i liczb�

4 2 2 0 2

�wiadczenia przyznane w ramach zada� własnych bez wzgl�du na ich 
rodzaj, form� i liczb�

5 2466 1455 0 2468

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem 6 X 1574 0 2631

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

102 102

0 0

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH

21590

0

0

221155

0

OGÓŁEM

12522035

X

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM PRZYZNANO

DECYZJ�
�WIADCZENIE

0

LICZBA KONTRAKTÓW / PROJEKTÓW 
SOCJALNYCH

LICZBA OSÓB OBJ
TA KONTRAKTAMI / 
PROJEKTAMI SOCJALNYMI

2) Kontrakt socjalny cz���  A dotyczy osób i rodzin, z którymi zawierany jest kontrakt w zakresie rozwi�zywania trudnej sytuacji �yciowej.
   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 

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 1011 0 1759

SIEROCTWO 2 0 0 0

BEZDOMNO�� 3 76 0 76

POTRZEBA OCHRONY MACIERZY	STWA 4 19 0 69

W TYM:

WIELODZIETNO��

BEZROBOCIE 6 519 0 1093

NIEPEŁNOSPRAWNO�� 7 729 0 1106

DŁUGOTRWAŁA LUB CI
�KA CHOROBA 8 428 0 618

BEZRADNO�� W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

9 668 0 1349

W TYM:

RODZINY NIEPEŁNE

RODZINY WIELODZIETNE 11 76 0 404

PRZEMOC W RODZINIE 12 32 0 90

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDMI 13 0 0 0

ALKOHOLIZM 14 204 0 330

NARKOMANIA 15 0 0 0

TRUDNO�CI W PRZYSTOSOWANIU DO �YCIA PO ZWOLNIENIU Z 
ZAKŁADU KARNEGO

16 39 0 46

TRUDNO�CI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY 
STATUS UCHODCY, OCHRON
 UZUPEŁNIAJ�C� 
LUB ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

17 0 0 0

ZDARZENIE LOSOWE 18 7 0 12

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 0 0 0

KL
SKA �YWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 0
1) Nale�y wypełni� wył�cznie za I - XII.

475

0

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH

0

0

OGÓŁEM

0

156

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 1594 0 2680

o liczbie osób

1

2 3 236 0 472

3 4 114 0 342

4 5 91 0 364

5 6 45 0 225

6 i wi�cej 7 30 0 199

w tym (z wiersza 1)

rodziny z dzie�mi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)

o liczbie dzieci

1

2 10 54 0 215

3 11 27 0 124

4 12 12 0 71

5 13 5 0 34

6 14 3 0 25

7 i wi�cej 15 0 0 0

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20) 16 157 0 467

o liczbie dzieci

1

2 18 41 0 128

3 19 27 0 111

4 i wi�cej 20 8 0 48

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

21 487 0 696

o liczbie osób

1

2 23 94 0 188

3 24 23 0 69

4 i wi�cej 25 19 0 88

1) Nale�y wypełni� wył�cznie za I - XII.

WYSZCZEGÓLNIENIE

180

141

610

1078

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH

351

0

0

0

0

0

1078

182

81

81

351

OGÓŁEM

2

8

9

17

LICZBA RODZIN

0

22
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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 2 100 118 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 1 40 50 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 1 X 100 0 X 0

WYSZCZEGÓLNIENIE

X

X0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

60 68 0 0 0

0

0 0 0 0

60 68 0

X

X

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

1

0

1

0

0

0

0

6

19

22

25

26

2) Liczba miejsc wg statusu.

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.

PODMIOT PROWADZ�CY - GMINA INNY PODMIOT PROWADZ�CY

1

1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.

3

4

5
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DZIAŁ 6B. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASI
GU PONADGMINNYM – 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 X

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

w tym:

dla rodzin naturalnych

terapii rodzinnej 25 0 X 0 0 X 0

WYSZCZEGÓLNIENIE

Imi� i nazwisko osoby, która sporz�dziła sprawozdanie Miejscowo�� i data

X

0

INNY PODMIOT PROWADZ�CY

0

0 X

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

X

X

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0

24

4

5

6

17

20

23

3

PODMIOT PROWADZ�CY - POWIAT

imieniu sprawozdawcy

1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.

2) Liczba miejsc wg statusu.

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, 2019-01-21
Piecz�tka imienna i podpis osoby działaj�cej w

1
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DO�YWIANIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Radomsku

ul. KO�CIUSZKI 10
97-500 RADOMSKO

Tel. 44 6832885

Fax 

Numer identyfikacyjny REGON:

 004700786

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 1 742 0 194 0 321 0 1 233 0

w tym liczba osób korzystaj�cych z:

posiłku 1)

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek

zasiłku celowego 4 1 598 0 180 0 249 0 1 169 0

�wiadczenia rzeczowego 5 444 0 36 0 80 0 328 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 5 402 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 19 0 X X X X X X

z tego:

szkoły

przedszkola 25 7 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 5 402 0 X X X X X X

X X

11 0 0 X X X X X

X X X

10 5 402 0 X X X X

9 716 194 0 X X X

X

8 377 148 0 X X X X X X

0 0

7 1 093 342 0 X X X X X

0 28 0

6 0 0 0 0 0 0

196 0 106 0

3 28 0 0 0 0

1

2 352 0 50 0

1)Je�li termin przekazania sprawozdania wy pada na dzie� wolny  od pracy , to obowi�zuje data pierwszego dnia roboczego po ty m dniu.

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

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 2018 r. Przekaza� do dnia 10 lutego po zako�czeniu roku bud	etowego 1)
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DO�YWIANIE

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 1 557 0 321 0

Liczba rodzin 2 877 0 252 0

Liczba osób w rodzinach 3 1 598 0 444 0

Liczba �wiadcze� 4 9 145 0 X X

Kwota �wiadcze� (w zł) 1) 5 811 034 0 102 865 0

z tego:

�rodki własne

dotacja 7 536 904 0 42 218 0

Koszt jednego �wiadczenia (w zł)
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

8 88,69 0,00 X X

1) kwota w zaokr�gleniu do 1 zł.

1

6 274 130 0 60 647 0

PROGRAM "POMOC PA�STWA W ZAKRESIE DO�YWIANIA"

WYSZCZEGÓLNIENIE
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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 1 352 0 50 0 196 0 106 0

w tym z posiłku w formie:

pełnego obiadu

jednego dania gor�cego 3 120 0 0 0 20 0 100 0

mleka, bułki / kanapki 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba rodzin 5 239 0 X X X X X X

Liczba osób w rodzinach 6 673 0 X X X X X X

Liczba posiłków 7 42 475 0 1 788 0 21 266 0 19 421 0

z tego:

pełen obiad

jedno danie gor�ce 9 20 873 0 0 0 1 850 0 19 023 0

mleko, bułka / kanapki 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Koszt posiłków (w zł) 3) 11 174 041 0 6 312 0 84 215 0 83 514 0

z tego:

�rodki własne

dotacja 13 131 670 0 4 276 0 59 837 0 67 557 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.

4,30

15 957 0

14 4,10 0,00 3,53 0,00 3,96 0,00

0 398 0

12 42 371 0 2 036 0 24 378 0

176 0 6 0

8 21 602 0 1 788 0 19 416

1

2 232 0 50 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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DZIAŁ IV.  POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJ
CA PRZEPROWADZENIA WYWIADU �RODOWISKOWEGO

OGÓŁEM w tym na wsi

2 3

Liczba dzieci 1 16 0

Liczba posiłków 2 636 0

Koszt posiłków - ogółem (suma wierszy 4+5) w zł 1) 3 2 400 0

z tego:

�rodki własne

dotacja 5 2 207 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

4 193 0

1) kwota w zaokr�gleniu do 1 zł.

RADOMSKO, 2019-02-13

PROGRAM "POMOC PA�STWA W ZAKRESIE DO�YWIANIA"
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