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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 Usług Socjalnych i Wolontariatu 

Kierownik: Iwona Broszkiewicz 

 

 Zespół Wspierania Rodziny 

Koordynator: Aleksandra Stanowska 

 

 Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych 

Kierownik: Anna Barońska 

 

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Klub Senior+ 

Kierownik: Monika Nowakowska 

 

 Prace społecznie użyteczne 

Odpowiedzialny pracownik: Karolina Grzejszczak 

 

 Ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny 

Odpowiedzialny pracownik: Karolina Grzejszczak 

 

 Klub Integracji Społecznej 

Kierownik: Aneta Kowalczyk 

 

 Zespół Pierwszego Kontaktu 

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 Realizacj i  Świadczeń: 

• przeprowadzanie i sporządzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania 

osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, 

dochodowej i majątkowej osób i ich rodzin, w tym, o których mowa w art. 103 ustawy o 

pomocy społecznej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego). 

• dokonywanie analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z nich 

wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy; 

• planowanie i wnioskowanie pomocy adekwatnej do potrzeb i sytuacji materialno – bytowej 

w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i realizowane przez ośrodek programy; 

• realizacja świadczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

i innych ustaw w zakresie przyznawania zasiłków, kontrola dokumentów pod względem 

formalnym polegająca na ustaleniu ich rzetelności, celowości i legalności; 

• sporządzanie list stanowiących podstawę wypłat 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 liczbowe 
Dane liczbowe w zakresie wniosków, wywiadów i decyzji administracyjnych w 2021r.: 

Ilość wniosków w sprawie pomocy 7115 

Ilość sporządzonych wywiadów środowiskowych 4836 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych w sprawie 
pomocy 

7166 

 

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, 
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• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. 

 

Zasiłek stały 

Zasiłek stały przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej; 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub 

zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje. 

Zasiłek stały przyznano 421 osobom / liczba świadczeń – 4362/ na łączną kwotę 2 457921,32 

zł. 

 

Zasiłek okresowy 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1)osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej; 

2)rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między: 

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

Zasiłek okresowy przyznano 609 osobom /liczba świadczeń – 3619/ na łączną kwotę 961 

653,75 zł. 

 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. 

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 

remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 
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Zasiłek na leki dla 129 osób 

Zasiłek na odzież dla 24 osób  

Zasiłek na remont dla 10 osób 

Na realizację ww. zadania w 2021 roku wydatkowano kwotę 9 2437,47 zł. 

Na podstawie art. 41 w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie 

o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: 

1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. 

2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub 

całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.  

Specjalny zasiłek celowego został przyznany 163 rodzinom na kwotę 77701,00 zł. 

Do katalogu świadczeń niepieniężnych realizowanych przez Ośrodek należą: 

• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

• opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,  

• sprawienie pogrzebu, 

• schronienie, 

• niezbędne ubranie, 

• posiłek, 

• usługi opiekuńcze (w tym usługi specjalistyczne) w miejscu zamieszkania i ośrodkach 

wsparcia, 

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

• praca socjalna, 

• poradnictwo specjalistyczne, 

• prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego: Dzienny Dom Pomocy Społecznej. 

 

IV. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

Zgodnie z art. 8. prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 

art. 41, art. 53a i art. 91, 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, 

/ww. kryteria dochodowe obowiązywały do 31.12.2021r./ 

• przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających 

udzielenie pomocy społecznej: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 
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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 

 

V. Zapewnienie gorącego posiłku w ramach programu „Posi łek w szkole 

i  w domu” 

W 2021 roku Ośrodek realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, który pozwolił na 

ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia 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 „Posiłek w szkole i w domu” 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 2021 roku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto pomocą 1399 osób, 

które otrzymały pomoc o łącznej kwocie 1 095 580,12 zł. 

Natomiast z pomocy w formie posiłku skorzystało 166 osób. Posiłek zapewniany jest w formie 

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

starszych, samotnych i niepełnosprawnych. W okresie pandemii podczas nauki zdalnej uczniowie 

nie korzystali z posiłków w szkołach, jednak rodziny z dziećmi w wieku szkolnym otrzymywały 

podwyższone zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, aby samodzielnie przygotowywać 

posiłek dla dzieci. 
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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.  

 

VI. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki w 2021r. 

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 11 

Kwota wynagrodzeń  
dla kuratorów 

21 625,81 zł 
Kwota wynagrodzeń dla opiekunów 

75 270,48 zł 

Liczba świadczeń 79 Liczba świadczeń 181 

VII.  Współpraca z instytucjami 
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 „Posiłek 

w szkole i w domu”. 

3) Współpraca z Bankiem Żywności w Łodzi w zakresie realizacji Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa. 

VIII .  Pomoc rzeczowa 
 

Rodzinna paczka świąteczna 2021 

Tutejszy Ośrodek w grudniu 2021r., w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 

udzielił wsparcia radomszczańskim rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, w 

postaci rodzinnych paczek świątecznych. Wydano 320 sztuk rodzinnych paczek świątecznych 

o wartości 38 230,40 zł. 

 

Pomoc w formie opału 2021 

Pomoc w formie rzeczowej - opału tj. 1/2 tony węgla kamiennego wraz z załadunkiem, 

transportem i rozładunkiem na posesji Klienta otrzymały 474 rodziny na łączną kwotę 

188210,00zł. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne spowodowane niskimi temperaturami 

w rodzinach zagrożonych istniała konieczność udzielenia dodatkowej pomocy w formie opału. 
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Pomoc rzeczowa w formie chleba 

W 2021 roku z pomocy rzeczowej w formie chleba korzystało 50 osób, które 3 razy w tygodniu 

w Kuchni Brata Alberta odbierały ww. pieczywo. Powyższa pomoc realizowana była w ramach 

programu” Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 22 026,20 zł. 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  

PODROGRAM 2020 realizowany w 2021 roku. 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej 

oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. 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 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 

społecznej – 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. 

Efekty realizacji programu POPŻ 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku przy współpracy Bankiem Żywności 

w Łodzi im. Marka Edelmana realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski 

pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących 

w okresie od stycznia 2021 do września 2021r. 

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: 

• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, 

buraczki wiórki, powidła śliwkowe);  

• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza 

gryczana, herbatniki maślane), 

• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), 

• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy 

wieprzowe, filet z makreli w oleju), 

• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),  

• tłuszcze (olej rzepakowy), 

• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym). 

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1500 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

z terenu miasta Radomska. 
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W okresie pandemii realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej odbywała się w oparciu 

o ustawę z 02.03.2020r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych z zachowaniem wszelkich obostrzeń dotyczących noszenia maseczek, 

rękawiczek i zachowania odległości społecznej. 
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DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ 

I .  Agenda Pracy Socjalnej 
Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka na rzecz osób/rodzin 

ma na celu przede wszystkim w miarę możliwości, doprowadzenie do stanu, w którym 

osoby/rodziny są zdolne do samodzielnej egzystencji. Dotyczy to funkcjonowania w warunkach 

domowych, ale i społecznych. W związku z powyższym pracownicy socjalni tut. Ośrodka realizują 

pracę socjalną na różnych płaszczyznach m.in.: 

• występują w roli osoby dostarczającej odpowiednich świadczeń socjalnych (np. uzyskanie 

renty inwalidzkiej, przyznanie zasiłku pieniężnego, dostarczenie potrzebnej odzieży itp.), 

• udzielają pomocy osobom, rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych (np. pomocy 

w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych itp.), 

• prowadzą poradnictwo związane z zarządzaniem budżetem domowym (np. ustalają plan 

regulowania zobowiązań finansowych z wierzycielami umożliwiający jednocześnie 

prawidłowe, zaspakajające potrzeby osoby/rodziny, prowadzenie gospodarstwa 

domowego), 

• informują o dostępnych możliwościach wsparcia oferowanego dla osób/rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta, powiatu, kraju, 

• prowadzą mediację (np. inicjują, aranżują spotkania, w którym możliwe staje się 

wyjaśnienie sprzeczności zaistniałych pomiędzy osobą/rodziną a np. jej krewnymi, 

sąsiadami. Prowadzą rozmowy mające doprowadzić do zażegnania albo złagodzenia 

konfliktu pomiędzy ww. stronami), 

• wspierają aktywność zawodową osób oraz aktywność społeczną osób, rodzin. 

Wskazane wyżej sfery, to tylko niektóre w obrębie których podejmowana jest praca na rzecz 

osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Praca socjalna 

jest bowiem dostosowana do potrzeb i możliwości konkretnej osoby (zależna jest od jej wieku, 

wykształcenia, stanu zdrowia, zgłaszanych potrzeb, problemów itp.). 

 

Pomoc w formie pracy socjalnej udzielono w 1204 rodzinach, w tym liczba rodzin objętych 

wyłącznie pracą socjalną w Agendzie Pracy Socjalnej w 2021r. wynosiła 199 (w 2020r.: 211 

rodzin objętych było wyłącznie pracą socjalną; w 2019r. : 181 rodzin objętych było wyłącznie 

pracą socjalną, w 2018r.: 155 rodzin było objętych wyłącznie pracą socjalną, w 2017r. wyłącznie 

pracą socjalną było objętych 78 rodzin). 

 

Natomiast liczba środowisk, z którymi pracownicy socjalni Agendy Pracy Socjalnej w 2021r. 

zakończyli współpracę wynosiła 103.  

Szczegółowe zestawienie rodzin, z którymi pracownicy socjalni Agendy Pracy Socjalnej zakończyli 

współpracę prezentuje poniższa tabela. 
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Lp. Wyszczególnienie Rok 2021 

1. Liczba środowisk (ogółem), z którymi pracownik socjalny zakończył współpracę 103 

2. Liczba zakończonej współpracy w ramach rozszerzonej pracy socjalnej, w tym:  31 

3. - ze względu na osiągnięcie celów 7 

4. - ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 3 

5. - ze względu na brak efektów 2 

6. - ze względu na zmianę miejsca zamieszkania 6 

7. - ze względu na skierowanie do KIS 6 

8. - śmierć 3 

9. - inne przyczyny 4 

 

Pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną podejmowali szereg działań polegających m.in. na 

rozwiązywania problemów bezrobocia. W tym zakresie 6 klientów podjęło uczestnictwo 

w programach Klubu Integracji Społecznej w Radomsku działającym przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Radomsku.  

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

do udziału w programach i zajściach aktywizujących bezrobotnych (m.in. pracach społecznie-

użytecznych, projekcie KIS), pomoc w sporządzeniu listów motywacyjnych, życiorysów, podań 

i innych. W 2021r. skierowano 4 osoby do wykonywania prac społecznie – użytecznych.  

 

Pracownicy socjalni świadczą również pracę socjalną na rzecz zapewnienia właściwej opieki 

i wsparcia osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Praca ta to: pomoc w uzyskaniu 

możliwości pobytu w dziennych placówkach wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych; 

towarzyszenie podczas wizyt lekarskich, ustalanie wizyt lekarskich, badań; dostarczenie żywności 

do miejsca zamieszkania (z Banku Żywności). 

 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2021 

1 Liczba rodzin/klientów, którym pracownik socjalny towarzyszył podczas załatwiania spraw 
urzędowych (np.. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomsku, Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Radomsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku), wizyt 
lekarskich i innych (np. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku).  

16 

2 Liczba rodzin/klientów, których pracownik socjalny reprezentował w instytucjach (np. TBS w 
Radomsku, PCPR w Radomsku).  

35 

3 Zaopatrzenie klienta/rodziny w artykuły żywnościowe. 47 

4 Skierowanie rodziny/klienta do programu „Szlachetna paczka”. 2 

5 Liczba rodzin/klientów, dla których pracownik socjalny zorganizował pomoc w formie 
ciepłego posiłku. 

2 

6 Liczba rodzin/klientów skierowanych do Działu Usług Opiekuńczych i Wolontariatu w celu 
objęcia rodzin pomocą w formie usług opiekuńczych. 

8 
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7 Liczba rodzin/klientów skierowanych do Działu Usług Opiekuńczych i Wolontariatu w celu 
objęcia rodzin pomocą w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

7 

8 Liczba rodzin/klientów, którym pracownik socjalny udzielił pomocy przy wypełnieniu wniosku 
o ustalenie stopnia niepełnosprawności, pomocy w kompletowaniu wymaganej dokumentacji 
medycznej. 

14 

9 Liczba rodzin/klientów dla których pracownik socjalny udzielił pomocy w formie umówienia 
wizyty u lekarzy, współpracował z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Radomsku, 
współpracował ze służbą zdrowia. 

25 

 

Praca socjalna najczęściej realizowana przez pracowników socjalnych dotyczyła szeroko 

rozumianej edukacji.  

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

budżetem domowym, profilaktyki i higieny zdrowotnej, osobistej, dbania o czystość 

w mieszkaniach, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, udzielają porad w obszarze opieki 

i wychowania dzieci.  

Nadal, jak i w latach ubiegłych, 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 z zasobów 

TBS w Radomsku. Powyższa forma wsparcia świadczona była w 8 rodzinach. Natomiast dla 10 

rodzin pracownicy socjalni świadczyli pomoc w celu uzyskania pomocy w formie dodatku 

mieszkaniowego.  

Ponadto dla 6 rodzin pracownicy socjalni zorganizowani pomoc w formie pozyskania i przekazania 

rodzinom sprzętów gospodarstwa domowego, pościeli, środków czystości i mebli.  

Praca na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 

koncertowała się przede wszystkim na współpracy z wychowawcami, kuratorami sądowymi ds. 

rodziny i nieletnich, na poprawie funkcjonowania rodziny. Pracownicy socjalni wnioskowali również 

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

w 2021r. skierowani do placówek wsparcia dziennego działających na terenie miasta Radomska 

11 dzieci.  

Szczegółowe zestawienie podejmowanych przez pracowników socjalnych w tym zakresie działań 

prezentuje poniższa tabela. 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2021 

1 Liczba środowisk poinformowanych o możliwości wsparcia dla dzieci przez poradnie tj. 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Dziecka.  

36 

2 Liczba środowisk skierowanych wywiadem środowiskowym do podjęcia współpracy z 
asystentem rodziny. 

5 

3 Liczba rodzin, w których sporządzono wniosek o opinię ucznia do szkoły, przedszkola oraz 42 
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konsultowano sytuację rodzinną z pracownikami oświaty. 

4 Liczba rodzin/klientów, w których pracownik socjalny wspólnie z asystentem rodziny 
wizytował środowisko oraz stale współpracował z asystentami rodziny. 

38 

5 Liczba rodzin/klientów, którym pracownik socjalny informował o zasadach ubiegania się o 
wsparcie w formie  świadczenia „Dobry Start” od miesiąca lipca 2021r. 

27 

6 Liczba rodzin/klientów, którym pracownik socjalny udzielił wsparcia w przyznaniu pomocy w 
formie stypendium szkolnego. 

4 

7 Liczba rodzin/klientów, którym pracownik socjalny udzielił pomocy w przyznaniu świadczeń z 
Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tut. Ośrodka, w tym: świadczeń rodzinnych, 
wychowawczych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego. 

19 

 

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; kierowanie do poradni leczenia uzależnień i innych.  

W 2021r. skierowano 26 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Radomsku.  

W 2021r. praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny przez pracowników socjalnych Agendy 

Pracy Socjalnej realizowana była w 32 przypadkach. Praca socjalna realizowana bez kontraktu 

socjalnego realizowana była na rzecz 45 rodzin. Pracę socjalną w oparciu o procedurę „Niebieskie 

Karty” pracownicy socjalni realizowali w 115 rodzinach. Pracownicy socjalni Agendy Pracy 

Socjalnej podejmowali działania realizując procedurę „Niebieskie Karty” bądź świadcząc na rzecz 

rodziny rozszerzoną pracę socjalną. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych w rodzinie działania 

te przebiegały dwutorowo.  

Lp. Wyszczególnienie Rok 2021 

1 Liczba rodzin objętych wsparciem przez pracowników socjalnych Agendy Pracy Socjalnej. 199 

2 Ilość rodzin, w których prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”. 115 

3 Ilość rodzin objętych wsparciem w ramach pracy socjalnej, w tym: 77 

 - na podstawie kontraktu socjalnego 32 

 - bez kontraktu socjalnego  45 

4 Przyczyny realizowania pracy socjalnej z rodziną bez wykorzystania narzędzia kontraktu 
socjalnego: 

 

 - z powodu zaburzeń psychicznych osoby objętej wsparciem 10 

 - z powodu silnego uzależnienia od alkoholu osoby objętej wsparciem 10 

 - Inne, np.: klient/rodzina nie wyraża zgody na zawarcie kontaktu socjalnego, sytuacja 
klienta/ rodziny jest w trakcie rozeznawania przez pracownika socjalnego i w dalszym 
etapie postępowania planowana do zawarcia kontraktu socjalnego 

25 

 

W 2021 roku pracownicy socjalni współpracowali w przypadku 55 rodzin z kuratorami rodzinnymi 

Sądu Rejonowego w Radomsku. 

Szczegółowe działania podejmowane przez pracowników socjalnych Agendy Pracy Socjalnej 

na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób, rodzin i dzieci prezentuje tabela poniżej. 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2021 

1 Liczba rodzin/klientów, na rzecz których pracownik socjalny konsultował sytuację rodzinną 
z kuratorami  

55 

2 Liczba skierowanych wniosków do Sądu Rejonowego w Radomsku, w tym: 37 
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 2.1 wnioski o wgląd w sytuację małoletnich dzieci 22 

 2.2 wnioski o zintensyfikowanie działań kuratorskich  1 

 2.3 wnioski o zmianę zarządzeń opiekuńczych i umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej 9 

 2.4 wnioski o przyspieszenie rozpoznania sprawy 2 

 2.5 wniosek o umieszczenie w DPS bez wymaganej zgody  3 

3 Pisemne informacje przekazane do Sądu Rejonowego w Radomsku dotyczące bieżącego 
funkcjonowania rodzin objętych wsparciem pracowników socjalnych 

14 

4 Liczba skierowanych wniosków do Prokuratury Rejonowej w Radomsku, w tym:  15 

 4.1 zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 KK 13 

 4.2 inne w tym: zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa polegającego na 
oszustwie i wybudzeniu, sprzedaży narkotyków.  

2 

5 Pisemne przekazane do Prokuratury Rejonowej w Radomsku dotyczące bieżącego 
funkcjonowania rodzin objętych wsparciem pracowników socjalnych. 

3 

 

W 2021r. pracownicy socjalni Działu Pracy Socjalnej przeprowadzili również 170 wywiadów 

środowiskowych, m.in. na wniosek innych ośrodków pomocy społecznej, wywiady zlecone przez 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tut. Ośrodka.  

Ponadto pracownicy socjalni brali bezpośredni udział w 14 okresowych ocenach sytuacji dzieci, 

które odbywały się zarówno w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku, PCPR 

w Radomsku. 

W przypadku 113 rodzin pracownicy socjalni podejmowali współpracę z funkcjonariuszami KPP w 

Radomsku – dzielnicowymi. Wspólnie podejmowane działania dotyczyły m.in. realizowanej 

procedury „Niebieskie Karty”. Ponadto pracownicy socjalni współpracowali z KPP w Radomsku 

w ramach monitoringu sytuacji rodziny w godzinach popołudniowych i weekendy.  

Pracownicy socjalni udzielali również pomocy w uzyskaniu przez rodzinę/osobę wsparcia 

finansowego z Działu ds. Realizacji Świadczeń tut. Ośrodka. Powyższa pomoc świadczyli dla 33 

rodzin/ osób.  

Pracownicy socjalni podejmowali ścisłą współpracę z psychologiem MOPS w Radomsku. Liczba 

rodzin/klientów skierowanych do psychologa MOPS w Radomsku przez pracowników socjalnych 

Agendy Pracy Socjalnej wynosiła w 2021r. - 79. Natomiast na poradę prawną skierowano 37 

osób.  

W 2021r. pracownicy socjalni Agendy Pracy Socjalnej zajmowali się rozpoznawaniem 

potrzeb osób będących w kwarantannie. Osoby te zgłaszały swoje potrzeby telefonicznie 

kontaktując się z pracownikami tut. Ośrodka, poprzez aplikację „Kwarantanna Domowa”. 

Potrzebę rozpoznania sytuacji osób przebywających w izolacji domowej zgłaszali również 

pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku oraz funkcjonariusze 

Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.  

W 2021r. łącznie pracownicy Agendy Pracy Socjalnej rozpoznali sytuację 143 osób/rodzin 

pozostających w izolacji lub kwarantannie domowej. Do 80 rodzin została skierowana pomoc 

rzeczowa w postaci paczki żywnościowej (łącznie wydano dla ww. rodzin 113 paczek). Pracownicy 
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socjalni Agendy Pracy Socjalnej organizowali również pomoc w realizacji zakupów spożywczych, 

artykułów pierwszej potrzeby tj. leki, środki higieniczne i inne. Udzielali pomocy również poprzez 

zorganizowanie pomocy medycznej np. umawianie wizyt lekarskich.  

 

Szkolenia dla pracowników Agendy Pracy Socjalnej - obejmowały one szkolenia, kursy, warsztaty, 

seminaria, konferencje i inne formy kształcenia pozaszkolnego przeprowadzane przez 

wyspecjalizowanych organizatorów zewnętrznych. Pracownicy ww. agendy uczestniczyli, zgodnie 

ze zgłaszanymi potrzebami oraz dostępną ofertą szkoleniową, w szkoleniach, konferencjach, 

kursach.  

Lp. Data szkolenia Temat szkolenia Organizator Liczba 
uczestników 

Miejsce 
szkolenia  

1 1-2. 02.2021 „Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
pracowników socjalnych w 
trakcie wykonywania 
czynności zawodowych” 

Akademia Rozwoju Kadr 
Pomocy Społecznej” 
makroregion VI  
Warszawa 

1 Szkolenie 
on-line 

2 3-4.02.2021 „Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
pracowników socjalnych w 
trakcie wykonywania 
czynności zawodowych” 

Akademia Rozwoju Kadr 
Pomocy Społecznej” 
makroregion VI  
Warszawa 

4 Szkolenie 
on-line 

3 17-18.02.2021 Program „Opieka 75+”- 
możliwość uzyskania 
wsparcia finansowego przez 
gminy w roku 2019 (i w 
kolejnych latach) w zakresie 
realizacji zadania własnego o 
charakterze obowiązkowym 

Akademia Rozwoju Kadr 
Pomocy Społecznej” 
makroregion VI  
Warszawa 

2 Szkolenie 
on-line 

4 1-2.03.2021 „Za życiem” - tworzenie 
mieszkań chronionych i 
mieszkań wspomaganych dla 
osób niepełnosprawnych  

Akademia Rozwoju Kadr 
Pomocy Społecznej” 
makroregion VI  
Warszawa 

2 Szkolenie 
on-line 

5 3-4.03.2021 „Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
pracowników socjalnych w 
trakcie wykonywania 
czynności zawodowych” 

Akademia Rozwoju Kadr 
Pomocy Społecznej” 
makroregion VI  
Warszawa 

1 Szkolenie 
on-line 

6 17.03.2021 „Sposoby postępowania w 
sytuacji kryzysowej”   

RCPS Łódź  6 Szkolenie 
on-line 

7 24-25.03.2021 „Działania wynikające               
z Rządowego Programu 
Dostępność Plus” 

Akademia Rozwoju Kadr 
Pomocy Społecznej” 
makroregion VI  
Warszawa 

2 Szkolenie 
on-line 

8 13.04.2021 Ryzyka związane z realizacją 
założeń pandemia covid -19” 

Fundacja PAN Lublin  1 Szkolenie 
on-line 

9 19.04.2021 Innowacje społeczne- dobre 
praktyki  

Fundacja PAN Lublin 2 Szkolenie 
on-line 

10 17-18.05.2021 Prawne aspekty działań 
wynikających z wejścia    w 
życie Ustawy z dnia 23 
października 2018 o 
solidarnościowym Funduszu 
Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych  

Akademia Rozwoju Kadr 
Pomocy Społecznej” 
makroregion VI  
Warszawa 

2 Szkolenie 
on-line 

11 25-26.05.2021 „Działania wynikające               
z Rządowego Programu 
Dostępność Plus” 

Akademia Rozwoju Kadr 
Pomocy Społecznej” 
makroregion VI  

2 Szkolenie 
on-line 
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Warszawa 

12 Szkolenia 
jednodniowe:16.
07.2021,  
29.07.2021, 
30.07.2021, 
05.08.2021 

„Procedura Niebieskiej Karty 
w praktyce od wszczęcia do 
zakończenia”, „Prawne 
aspekty przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w 
nawiązaniu do najnowszych 
zmian w ustawie o 
przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie” 

RCPS w Łodzi  
 

4 
1 
1 
1 

Szkolenia 
on-line 

13 Szkolenia 
dwudniowe:  
27.-28.07.2021, 
3-4.08.2021 

„Procedura NK w okresie 
pandemii”. Jak pracować z 
osobami doznającymi 
przemoc w rodzinie w 
ramach ZI/GR. Ustawa 
antyprzemocowa – nowe 
uprawienia dla Policji                   
i Żandarmerii Wojskowej” 
oraz „Przygotowywanie 
ZI/GR do pracy                        
z trudnym klientem” 
 

RCPS w Łodzi  
 

1 
2 
 

Szkolenia 
on-line 

14 9.09.2021 „Diagnoza i terapia FASD. 
Teoria i praktyka” w ramach 
Obchodów Światowego Dnia 
Fas 09.09.2021 

RCPS w Łodzi  7 Szkolenie 
on-line 

 

I I .  Zespół Wspierania 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.  

W 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku zatrudnionych było 3 

asystentów rodziny, którzy współpracowali z 55 rodzinami.  

Praca z rodziną prowadzona była przez asystentów rodziny w oparciu o sporządzony plan pracy. 

Działania podejmowane przez asystentów rodziny były dostosowane do występujących trudności, 

aktualnej sytuacji rodziny, a także do możliwości Klientów.  

W 2021 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)- 55 rodzin; 

2. opracowywali we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku plan pracy z rodziną, 
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który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej- 

8 rodzin; 

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

rodzinie- 8 rodziny; 

4. sporządzali opinie na temat rodzin dla właściwych Sądów- 3 rodzin, 

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

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego- 37 rodzin,  

6. prowadzili treningi kulinarne – 8 rodzin; 

7. prowadzili treningi dbania o higienę osobistą i czystość otoczenia- 18 rodzin; 

8. prowadzili treningi zarządzania budżetem domowym - 28 rodziny; 

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

10. udzielali pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych- 25 rodzin; 

11. konfrontowali i mediowali- 3 rodziny; 

12. udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi- 44 

rodzin; 

13. wspierali aktywność społeczną rodzin- 29 rodziny; 

14. udzielali pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i podtrzymywaniu pracy zarobkowej- 32 

rodziny; 

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

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych- 27 rodzin; 

16. podejmowali prace na rzecz poprawy relacji wewnątrzrodzinnych poprzez poradnictwo 

w zakresie stosowania odpowiednich metod wychowawczych- 26 rodziny; 

17. udzielali wsparcia szczególnie poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych- 13 

rodziny; 

18. podejmowali działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin-15 rodzin; 

19. prowadzili indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci- 52 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. Kilka rodzin skorzystało z dodatkowych wizyt 

pielęgniarki i położnej środowiskowej w ramach wizyt patronażowych z uwagi brak doświadczenia 

w opiece nad noworodkiem a tym samym możliwe wystąpienie zaniedbań opiekuńczych wobec 

dziecka.  

Ponadto asystenci rodzin oferowali swoją pomoc przy wypełnianiu, składaniu oraz 

ubieganiu się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.  Asystenci rodziny towarzyszyli 

rodzicom i ich dzieciom podczas badań  w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radomsku 

celem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, 
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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 (7 rodzin).  

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

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

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. 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. 

W związku z powyższym 6 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 14 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 

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 Radomska. 

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

służące poszukiwaniu zatrudnienia.  

Niepokojącym zjawiskiem, które często występowało w rodzinach objętych wsparciem 

asystentów rodziny były trudności szkolne dzieci, które nasiliły się w okresie nauczania zdalnego. 

Asystenci rodzin motywowali rodziców do regularnych kontaktów z nauczycielami, wskazywali na 

potrzebę świadczenia pomocy dzieciom w wypełnianiu obowiązków szkolnych. W stosunku do 

dzieci dążono do tego, aby uczestniczyły w zajęciach zdalnych.  

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- 8 rodzin.  

Asystenci rodzin w 2021 roku zorganizowali dla 2 rodzin Zespoły do spraw Pomocy 

Rodzinie, gdzie sytuacja w rodzinie uległa znacznemu pogorszeniu. 

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 roku sprawozdawczym 2021 asystenci rodziny objęli swoim wsparciem 3 rodziny w związku 

z ww. ustawą.  

W rodzinach współpracujących z asystentem rodziny w 2021 roku przebywało 124 dzieci. 

Szczegółową statystykę liczby dzieci przebywających w rodzinach współpracujących z asystentem 

rodziny w 2021 według kryterium wieku przedstawiono w poniższej tabeli. 

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 18 19 

1 Liczba 
dzieci 

27 7 6 6 5 7 10 6 13 10 10 6 4 1 3 2 1 
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2 suma 124 

Źródło: opracowanie MOPS Radomsko 

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. 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.  

Problemy występujące rodzinach objętych pomocą ze strony asystenta rodziny 

Lp. Problemy występujące w rodzinie Liczba rodzin 

1 Alkoholizm 33 

2 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wych. i prowadzeniu gospodarstwa domowego 50 

3 Przemoc w rodzinie 18 

4 Niepełnosprawność 22 

5 wielodzietność 18 

6 Samotne rodzicielstwo 27 

7 Długotrwałe bezrobocie 31 

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 umożliwienia powrotu dziecka do rodziny biologicznej. W 2021 roku asystenci rodzin pracowali 

z 10 rodzinami, w których doszło do czasowego zabezpieczenia dzieci.  

W 2021r. przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wyniósł 10 i pół miesiąca. 

 
Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną 

Lp. Czas pracy asystenta z rodziną Liczba rodzin objętych wsparciem 

1 Do 3 m-cy 5 

2 Powyżej 3 do 12 m-cy 7 

3 Powyżej roku 43 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 
W 2021 roku trzech asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Radomsku współpracowało z 55 rodzinami z czego 12 rodzin podjęło współpracę w roku 

sprawozdawczym.  

W roku 2021 r. asystenci rodziny zakończyli pracę z 11 rodzinami z uwagi na: 
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1. osiągnięcie celów- 4 rodzin, 

2. zaprzestanie współpracy przez rodzinę- 3 rodziny, 

3. brak efektów pracy- 2 rodzin, 

4. zmianę metody pracy- 2 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 czasowo monitorowana jest przez asystentów 

rodziny w celu określenia trwałości osiągniętych rezultatów pracy.  

W 2021 roku, jak i w roku poprzednim świadczenie wparcia przez asystentów rodziny 

w warunkach pandemii wymagało dodatkowo od ww. zmiany dotychczasowych metod pracy 

i dostosowania ich do nowej sytuacji wymagającej społecznego dystansu.  

W 2021r. asystenci rodziny podejmowali wiele działań i rozwiązań mających przeciwdziałać 

skutkom i rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. 

W czasie pandemii ww. pracowali metodą asystowania, pomagali pokonać trudności pomagając 

przechodzić przez zawiłości na bieżąco wprowadzanych procedur i obostrzeń związanych 

z zagrożeniem epidemiologicznym – załatwianiem spraw on-line, poprzez kontakt telefoniczny, 

założenie profilu zaufanego umożliwiającego uzyskanie określonych świadczeń.  

Ponadto prowadzili telefoniczną pedagogizację rodziców dotyczącą prawidłowego wychowania 

i opieki nad dziećmi. 

Informowali jak dbać o higienę i zdrowie, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz 

co zrobić, kiedy jeden z członków rodziny w tym dziecko będzie miało objawy zakażenia. 

Motywowali do noszenia maseczek oraz rękawiczek ochronnych w sytuacjach i miejscach tego 

wymagających. 

Prowadzili również poradnictwo z zakresu podziału obowiązków między członkami rodziny 

w trudnym czasie izolacji, oraz omawiali korzyści płynące ze wspólnego przebywania w domu. 

Prowadzili również w kilku rodzinach poradnictwo jak panować nad impulsami i jak zastępować 

agresję w trudnym czasie izolacji domowej. 

Udzielali porad jak pomagać dzieciom w czasie nauki zdalnej, motywowali do kontaktu 

telefonicznego oraz przez platformę nauki zdalnej - rodziców z nauczycielami.  

W sytuacji, gdy rodzina zgłaszała braki w żywności i była objęta kwarantanną domową 

organizowali pomoc w formie rzeczowej – paczki żywnościowej poprzez stały kontakt 

z pracownikami socjalnymi z Działu Pracy Socjalnej, którzy na terenie Miasta Radomska 

organizują pomoc dla osób i rodzin pozostających w kwarantannie domowej.  

Informowali Klientów o możliwości skorzystania w razie z potrzeby z interwencji kryzysowej, 

wskazuje numery telefonów lokalnych i ogólnopolskich organizacji zajmujących się pomocą 

rodzinie i dziecku.  

Ww. jeśli występowały takie potrzeby reprezentowali również Klientów w instytucjach, placówkach 

ochrony zdrowia.  
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Tut. Ośrodek realizuje również 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 2021 roku w pieczy zastępczej przebywało 127 dzieci z 86 rodzin. W 2021 roku ww. dzieci 

przebywały w: 

Rodzina zastępcza spokrewniona – 39 

Rodziny zastępcza niezawodowa – 22 

Rodzina zastępcza zawodowa -21 

placówki opiekuńczo- wychowawcze -45  

W 2021roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku uiścił kwotę  

1.616.463,33 zł partycypując w kosztach umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej 

pochodzących z terenu Miasta Radomska. 

Szkolenia w Zespole Wspierania Rodziny. Pracownicy Zespołu Wspierania Rodziny uczestniczyli, 

zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami oraz dostępną ofertą szkoleniową, w szkoleniach, 

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

zewnętrznych i innych, w których uczestniczyli pracownicy Zespołu Wspierania Rodziny.  

Lp. Data szkolenia Temat szkolenia Organizator Liczba 
uczestników 

Miejsce 
szkolenia  

1 17-18.03.2021 „Zachowania autodestrukcyjne 
dzieci i młodzieży” 

Akademia Kultury 
Informacyjnej Sp.z o.o. 
w Warszawie 

2 Szkolenie 
on-line 

2 29-30.03.2021 „Rozpoznawanie syndromów 
dziecka krzywdzonego” 

Akademia Kultury 
Informacyjnej Sp.z o.o. 
w Warszawie 

1 Szkolenie 
on-line 

3 16.07.2021 
5.08.2021 

„Procedura Niebieskiej Karty w 
praktyce od wszczęcia do 
zakończenia”, „Prawne aspekty 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w nawiązaniu do 
najnowszych zmian w ustawie 
o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie” 

RCPS w Łodzi 2 
1 

Szkolenie 
on-line 

4 27-28.07.2021 
17-18.08.2021 

„Procedura Niebieskiej Karty w 
okresie pandemii”, „Jak 
pracować z osobami 
doznającymi przemocy w 
rodzinie i osobami stosującymi 
przemoc w rodzinie w ramach 
ZI/GR”, „Ustawa 
antyprzemocowa – nowe 
uprawnienia dla Policji i 

RCPS w Łodzi 2 
1 

Szkolenie 
on-line 
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Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 

W 2021r. w tut. Ośrodku kontynuowane było poradnictwo specjalistyczne dla asystentów 

rodzin oraz pracowników socjalnych w postaci superwizji.  

Wszyscy asystenci rodziny korzystali ze wsparcia specjalisty posiadającego doświadczenie 

z dziedziny wspierania rodziny i pracy socjalnej. Uczestniczyli w spotkaniach indywidualnych 

i grupowych. 

 

PROJEKT „MAMO, TATO- BYCIE Z TOBĄ DAJE MOC!” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku od 2018 roku cyklicznie, corocznie realizuje 

projekt socjalny „Mamo, Tato- bycie z Tobą daje moc!”. W 2021r. odbyła się IV edycja ww. 

projektu. 

Głównym celem projektu było rozszerzenie oferty usług na rzecz rodzin biologicznych dotkniętych 

kryzysem lub zagrożonych kryzysem w sferze opieki i wychowania dzieci poprzez wprowadzenie 

różnorodnych form wsparcia propagujących kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich, 

społecznych, podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców (Szkoła dla Rodziców 

i Wychowawców, grupa wsparcia, poradnictwo psychologiczne). Rodziny biorące udział w projekcie 

uczestniczyły również w działaniach towarzyszących tj. wspólne wyjścia do kina, muzeum, 

spotkania integracyjne, konkursy z nagrodami.  

Beneficjentami projektu były rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, korzystające ze 

wsparcia pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną na rzecz rodziny i/lub korzystające 

ze wsparcia placówek wsparcia dziennego.  

Uczestnictwo w zajęciach, spotkaniach w ramach projektu było nieodpłatne. 

W ww. projekcie w 2021r. uczestniczyło 9 rodzin (33 osoby), które na co dzień objęte są 

wsparciem tut. Ośrodka.  

W ramach projektu zrealizowane zostały: 

1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - cykl zajęć obejmował 5 trzygodzinnych spotkań. 

Tematyka zajęć koncentrowała się wokół 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 i inne. W ramach ww. projektu 5 osób 

rozpoczęło zajęcia w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Pełny cykl zajęć 

ukończyły 3 osoby. 

2. Integracyjne wyjścia do kina Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na bajki i filmy 

animowane: 

Żandarmerii Wojskowej”, 
„Przygotowanie ZI/GR do pracy 
z trudnym klientem” 

5 9.09.2021 „Diagnoza i terapia FASD. 
Teoria i praktyka” w ramach 
Obchodów Światowego Dnia 
Fas 09.09.2021 

RCPS w Łodzi  2 Szkolenie 
on-line 
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01.06.2021r. (rodzice-6, dzieci- 15) 

12.07.2021r. (rodzice- 6, dzieci- 17) 

30.07.2021r. (rodzice- 5, dzieci- 11) 

27.09.2021r. (rodzice-4, dzieci-7) 

06.12.2021r. (rodzice-9, dzieci-16) 

3. Wyjście do Muzeum Regionalnego w Radomsku w dniu 20.08.2021r. (rodzice- 4, dzieci- 

9). 

4. Integracyjne spotkania w restauracji, kawiarni (5 spotkań): 

28.06.2021r. (rodzice- 8, dzieci- 22) 

12.07.2021r. (rodzice- 6, dzieci- 17) 

30.07.2021r. (rodzice-5, dzieci-11) 

13.08.2021r. ( rodzice-5, dzieci- 14) 

29.10.2021r. (rodzice-2, dzieci-4). 

5. Konkurs plastyczny z nagrodami rzeczowymi dla dzieci i rodziców pn. „Pocztówka 

z wakacji ”. 

6. Grupa Wsparcia dla rodziców przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci 

(4 spotkania). 

7. Spotkanie podsumowujące działania projektowe wraz z wręczeniem upominków 

świątecznych dla rodzin biorących udział w projekcie. 

8. Przez cały okres trwania projektu „Mamo, Tato- bycie z Tobą daje moc!” rodziny miały stały 

dostęp do poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego. Każdy z rodziców mógł 

korzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad specjalistycznych. 

Projekt zrealizowany został przez asystentów rodziny przy współpracy z pracownikami socjalnymi 

i psychologiem. 

 

PROJEKT „RADOMSKO PRZECIW PRZEMOCY” 

W okresie od miesiąca lipca do grudnia 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Radomsku realizowany był projekt „raDOMsko – przeciw przemocy” w ramach 

Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej. 

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy miasta Radomska, osoby zagrożone lub doświadczające 

przemocy w rodzinie. Ponadto, aby uzyskać wymierne efekty w pracy z osobami doświadczającymi 

przemocy, w ramach ww. projektu wsparciem objęci zostali również przedstawiciele instytucji 

realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy, którzy brali udział w szkoleniach 

(m.in. pracownicy socjalni MOPS w Radomsku, kuratorzy Sądu Rejonowego w Radomsku, 

funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, przedstawiciele Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku). 
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Realizacja ww. projektu przyczyniła się do rozwiązania części problemów osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, jak również wpłynęła korzystnie na ich codzienne funkcjonowanie. Osoby 

doświadczające przemocy korzystały z poradnictwa prawnego, wsparcia psychologicznego, 

uczestniczyły w spotkaniach terapeutycznych.  

Działania projektowe pozwoliły również podnieść skuteczność podejmowanych działań przez 

pracowników instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy, przyczyniły 

się także do rozwoju działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Radomsku.  

Rezultaty twarde: 

• liczba osób biorących udział w konsultacjach z prawnikiem – 20, 

• liczba osób biorących udział w konsultacjach z psychologiem – 20, 

• liczba uczestników spotkań terapeutycznych – 30, 

• liczba przedstawicieli instytucji realizujących działania w obszarze przeciwdziałania 

przemocy biorących udział w szkoleniu – 25, 

• liczba uczestników spotkania ewaluacyjnego z udziałem członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego - 30. 

Rezultaty miękkie: 

• zwiększenie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób 

realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Mieście Radomsku, 

• rozwój poradnictwa specjalistycznego realizowanego dla mieszkańców Miasta Radomska 

doświadczających przemocy, 

• rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą 

w rodzinie i stosujących przemoc w rodzinie, 

• rozwój działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

 

Lp. Nazwa działania Czas 
realizacji 
działania 

Ilość 
osób 

Ilość 
godzin 

Rezultat 

1 Indywidualne konsultacje 
z psychologiem 

Wrzesień – 
grudzień 
2021r. 

20 30 Rozwój poradnictwa specjalistycznego 
realizowanego dla mieszkańców Miasta 
Radomska doświadczających przemocy. 

2 Indywidualne konsultacje 
z prawnikiem  

Wrzesień – 
grudzień 
2021r. 

20 30 Jw. 

3 Spotkania terapeutyczne 
dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 

Wrzesień – 
grudzień 
2021r. 

30 30 Rozwój oddziaływań terapeutycznych 
ukierunkowanych na osoby dotknięte 
przemocą w rodzinie i stosujące przemoc w 
rodzinie. 

4 Szkolenia dla 
przedstawicieli instytucji 
realizujących zadania w 
obszarze przeciwdziałania 
przemocy. 

Listopad 
2021r.  

35 15 Wzmocnienie kompetencji 
zawodowych i przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu osób realizujących 
zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w Mieście Radomsku. 

5 Szkolenie dla osób 
pracujących 
w obszarze 
przeciwdziałania przemocy  

Listopad – 
grudzień 
2021r. 

14 12 Jw.  

6 Spotkanie ewaluacyjne Grudzień 30 - Rozwój działalności zespołów 
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członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego  

2021r.  interdyscyplinarnych i grup roboczych. 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 

I I I .  Placówki Wsparcia Dziennego 
Placówki wsparcia dziennego odgrywają ważną rolę w zakresie wsparcia rodzin 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Pomoc rodzinom w opiece i wychowaniu dzieci 

w wieku szkolnym wynika nie tylko z potrzeby zabezpieczenia pomocy w zakresie organizowania 

dzieciom czasu wolnego ale przede wszystkim z potrzeby organizowania wsparcia w pokonywaniu 

trudności szkolnych czy radzeniu sobie z zaburzeniami zachowania.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku na terenie Miasta Radomska prowadzi 6 

Placówek Wsparcia Dziennego – świetlic w formie opiekuńczej tj.: 

1. Placówka Wsparcia Dziennego nr 1 prowadzona w formie świetlicy oraz Klubu Młodziaka 

ul. Marii Konopnickiej 4 

2. Placówka Wsparcia Dziennego nr 2 prowadzona w formie świetlicy ul. Kościuszki 12a 

3. Placówka Wsparcia Dziennego nr 3 prowadzona w formie świetlicy ul. Brzeźnicka 149 

4. Placówka Wsparcia Dziennego nr 4 prowadzona w formie świetlicy ul. Narutowicza 155 

5. Placówka Wsparcia Dziennego nr 5 prowadzona w formie świetlicy ul. Reja 81 

6. Placówka Wsparcia Dziennego nr 6 prowadzona w formie świetlicy ul. Strażacka 13 

 

Podstawa prawna funkcjonowania placówek 

Placówki działają na podstawie art. 18 - 28 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w związku z: 

• Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

• Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

• Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

• Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• Uchwałami Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia trzyletnich Gminnych Programów 

Wspierania Rodziny dla Miasta Radomska, corocznych Gminnych Programów Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania 

Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

• Statutem i Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radomsku, 

• Zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku 

z dnia 07.02.2020 roku. 
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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 dziecka do Placówki w danym roku kalendarzowym, 

• oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka dotyczące sposobu powrotu po 

zakończonych zajęciach do domu, 

• oświadczenia rodzica/opiekuna o dotyczące zapoznania się z regulaminem Placówek 

i akceptacji jego postanowień, 

• zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka. 

 

W zawiązku z zastosowaniem dodatkowych środków ostrożności i określenia sposobów 

postępowania dla ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Zarządzeniem Nr 31/2020 

Dyrektora MOPS w Radomsku z dnia 12.10.2020r. od 13 października 2020r. zawieszone zostało 

do odwołania funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Radomsku. Do końca stycznia 2021r. nie wznowiono działalności ww. 

placówek.  

Zarządzeniem Nr 7/2021 Dyrektora MOPS w Radomsku z dnia 29.01.2021r. uchylono ww. 

zarządzenie oraz zarządzono jednocześnie w okresie od 1 – 12.02.2021r. prowadzenie czynności 

przygotowujących pomieszczenia świetlic do pracy w reżimie sanitarnym wynikających 

z obowiązujących przepisów GIS (z wyłączeniem placówki wsparcia dziennego nr 5).  

Od 15 lutego b.r. wznowiono działalność placówek wsparcia dziennego, która trwała do 

23.03.2021r. Następnie od 24.03.2021r. do dnia 30.04.2021r. wychowawcy prowadzili pracę 

zdalną z wychowankami (poprzez kontakt telefoniczny, e-mail oraz komunikatory internetowe). 

Drogą mailową, telefoniczną wychowawcy komunikowali się w tym czasie z rodzicami oraz 

dziećmi, oferowali pomoc w odrabianiu prac domowych i uzupełnianiu braków w nauce. 

Udostępniono też w tym czasie propozycje zajęć zarówno plastycznych, jak i ruchowych 

dostosowanych do wieku dzieci. Ponadto wychowawcy wykonywali prace porządkowe, zmiany 

wystroju sal, uzupełniali bieżącą dokumentację oraz uczestniczyli w szkoleniach on-line. Od dnia 

04.05.2021r. ponownie rozpoczęto pracę z dziećmi na terenie placówki. 

 

Ilość dzieci korzystających z zajęć organizowanych w placówkach wsparcia dziennego w 2021r. 

147 – łączna ilość dzieci uczestniczących w zajęcia w placówkach w 2021r. 

37 – średnia ilość dzieci uczęszczających do placówek w 2021r. 

 

Obszar działań placówek wsparcia dziennego 

Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta 

Radomska. Świetlica obejmuje swym działaniem podopiecznych na poziomie szkoły podstawowej 

i ponadpodstawowej do ukończenia 18 roku życia.  

 

Świetlice realizują zadania w obszarze trzech działań: 
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a. opieka i wychowanie, 

b. pomoc w nauce, 

c. organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

Zajęcia prowadzone w świetlicach są podzielone na poszczególne obszary tematyczne: 

• edukacyjne 

• profilaktyczne 

• plastyczne, artystyczne 

• sportowe 

• teatralne i filmowe (zawieszone ze względu na nieobecność wolontariusza w trakcie 

pandemii) 

• kulinarne (zawieszone na czas trwania pandemii) 

• integracyjne. 

 

Rodzaje, tematyka i forma zajęć:  

• Organizowanie dla dzieci pomocy w nauce, wyrównywanie szans edukacyjnych m.in.: 

pomoc w wyrównywaniu zaległości szkolnych i edukacyjnych, pomoc w przezwyciężaniu 

trudności szkolnych i nabywaniu umiejętności samodzielnej pracy umysłowej oraz 

poszerzaniu wiedzy ogólnej. Prowadzenie zajęć kompensacyjno – wyrównawczych 

z zakresu matematyki, języka polskiego, języków obcych, biologii, geografii, przyrody, 

historii. Prowadzenie zajęć z zakresu: ćwiczeń grafomotorycznych dla najmłodszych; 

projekcja filmów edukacyjnych; praw i obowiązków dziecka - omówienie poszczególnych 

zagadnień; rozwiązywania łamigłówek, rebusów, zagadek, krzyżówek, dyktanda; 

pogadanek o różnej tematyce, quizy; nauka posługiwania się komputerem, w tym: 

wysyłania zadań domowych do nauczycieli za pomocą wiadomości e-malil. 

 

• Organizacja czasu wolnego np. w formie zajęć sportowych, zajęć rekreacyjnych, ćwiczeń 

ogólnorozwojowych, zabaw i gier na świeżym powietrzu. Tego typu zajęcia pozwalają 

dziecku nie tylko uwolnić nadmiar energii i poprawić kondycję, lecz także mogą mu dawać 

dużo satysfakcji i uczyć istotnych wartości – krzewić ducha zdrowej rywalizacji, nakłaniać 

do współpracy z innymi, dawać poczucie wspólnoty w drużynie, czy zachęcać do 

systematyczności. Dodatkowo w miesiącach wakacyjnych dzieci uczęszczające do 

placówek wsparcia dziennego uczestniczyły w cyklu spotkań sportowym w MOSiR 

w Radomsku. Dzieci brały udział w nauce gry Badminton oraz innych grach sportowych. 

 

• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć m.in. 

plastycznych, czytelniczych. W trakcie zajęć twórczych wykorzystywano różne metody 

pracy, jak i materiały. Tego typu zajęcia wzbudzały wrażliwość estetyczną u dzieci, 

umiejętność dostrzegania i przeżywania piękna. Dzieci poznawały różne techniki 
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wykonywania prac twórczych. Uczyły się wyrażać swoje myśli w sposób twórczy, ćwiczyły 

zdolności manualne, rozwijały koordynację wzrokowo-manualną. 

 

• Organizowanie systematycznych zajęć integracyjnych. Zabawy integracyjne należą do 

grupy zabaw, których głównym celem jest umożliwianie pokonywania trudności 

w nawiązywaniu kontaktów między dziećmi, mają duże znaczenie dla całego procesu 

pracy z grupą. Kształtują poczucie odpowiedzialności wynikające z relacji wzajemnego 

współdziałania i podejmowania decyzji. Umożliwiają nawiązanie więzi wewnątrzgrupowej, 

wytworzenie przyjaznej atmosfery oraz zdobywanie zaufania dzieci przez wychowawców 

prowadzących zajęcia (np. gry, zabawy, konkursy, turnieje, zagadki, rebusy, krzyżówki). 

Tego rodzaju zajęcia prowadzone są systematycznie na ternie placówek i skoncentrowane 

są na budowaniu relacji rówieśniczych oraz wzmocnieniu i rozwijaniu talentów 

indywidualnych dzieci.  

W ramach działań integracyjnych prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego 

w 2021r. zrealizowano również: 

- w dniu 27.07.2021r. piknik rodzinny „Rozkręcamy wakacje” na terenie PWD nr 4 ul. 

Narutowicza 155 dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego 

i ich rodzin. Podczas ww. pikniku odbył się także finał konkursu plastycznego pt. „Moje 

wakacje w mieście” organizowanego dla wszystkich dzieci uczęszczających do ww. 

placówek. Wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe; 

- w dniu 24.09.2021r. piknik integracyjno-profilaktyczny „Zakończenie lata” na terenie 

PWD nr 3 ul. Brzeźnicka 149 dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówek wsparcia 

dziennego i ich rodzin. Ww. piknik zorganizowano przy współpracy z MKRPA w Radomsku; 

- w okresie październik - listopad br. 6 spotkań integracyjnych (grill integracyjny) na terenie 

placówek wsparcia dziennego. W spotkaniach brały udział dzieci i ich rodziny oraz 

wychowawcy; 

W 2021r. dzieci uczestniczyły również: 

- w okresie wakacyjnym w 8 seansach „Kina za rogiem”, 

- w grudniu 2021r. z okazji Mikołajek w kinie MDK w Radomsku w seansie bajki pt. 

„Nasze magiczne Encanto”. 

Z okazji Mikołajek przygotowano również dla dzieci uczęszczających do placówek wparcia 

dziennego upominki świąteczne (60 paczek).  

 

• Organizowanie zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień. Ze względu na sytuację 

zagrożenia epidemiologicznego w bieżącym roku nadal zawieszona pozostała współpraca 

z przedstawicielami innych instytucji, stowarzyszeń, organizacji. Jednak od miesiąca 

lutego 2021r. wznowiono realizację projektu partnerskiego Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej w Radomsku skierowanego do dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach 

placówek wsparcia dziennego. 

Warsztaty, w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (6 warsztatów), prowadzone 

były w 5 placówkach wsparcia dziennego i ze względu na obostrzenia sanitarne 

prowadzone były przez wychowawców świetlic oraz psychologa bez udziału członków 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Zespołu 

Profilaktyki MKRPA dostarczyli do Ośrodka materiały merytoryczne PARPA, na podstawie 

których zostały opracowane przez wychowawców zajęcia dla dzieci. 

Celem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, było promowanie konstruktywnych postaw, 

zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, 

jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków 

i stosowania przemocy. Projekt partnerski zakończył się 30.06.2021r. 

Ponadto w placówkach wsparcia dziennego systematycznie prowadzone są zajęcia 

profilaktyczne skoncentrowane na dążeniu do eliminowania i zmniejszania czynników 

ryzyka oraz wzmacnianiu czynników chroniących, które mają wpływ na zachowanie 

i postawy u dzieci i młodzieży. Tego typu zajęcia obejmowały zajęcia takie jak: „Stop 

agresji”, „Wszelkim używkom mówię NIE”, „Bezpieczny powrót do szkoły” itp.  

 

• Współpraca ze specjalistami, pedagogami, wychowawcami, rodzicami, przedstawicielami 

służb, instytucjami, organizacjami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, udział 

w wydarzeniach kulturalnych. 

- W okresie wakacji letnich podopieczni placówek mogli korzystać z oferty przedstawionej 

przez „Kino za rogiem”, gdzie odbywały się projekcje filmowe przeznaczone dla dzieci 

uczęszczających do placówek. 

- Współpraca z pedagogiem szkolnym PSP nr 4 oraz PSP nr 5 dot. nauki zdalnej uczniów. 

- Konsultacje z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi dot. zaobserwowanych 

problemów u danego dziecka. 

- Systematyczna współpraca z rodzicami/opiekunami - rozmowy z rodzicami o brakach 

i zaległościach w nauce dzieci, prośby o włączenie się rodzica/ów do pracy z dzieckiem 

w domu w obszarze, który sprawia dzieciom trudności. Informowanie rodzica/opiekuna 

o postępach i trudnościach dziecka, zachęcanie do współpracy w pokonywaniu trudności 

dziecka. Bieżąca praca z dzieckiem w kierunku wyrównania braków w nauce lub w celu 

rozwiązania powstałego problemu o innym charakterze – monitoring zachowania 

i postępów podopiecznego. 

Ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemiologicznego w roku 2021 została 

zawieszona współpraca z przedstawicielami innych instytucji, stowarzyszeń, organizacji oraz 

wolontariuszami. 



 

 
31 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju i zalecenia związane z prowadzeniem placówek 

wsparcia również warsztaty kulinarne w 2021 roku oraz zajęcia teatralne i recytatorskie, filmowe 

prowadzone z udziałem wolontariuszy pozostały zawieszone. 

 

Działania promocyjne 

W 2021r. w okresie działalności placówek wsparcia dziennego na bieżąco prowadzona była 

promocja świetlic - na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku 

poprzez zamieszczanie artykułów i zdjęć ukazujących działalność świetlic. Ponadto prowadzony 

był profil Placówek Wsparcia Dziennego na portalu społecznościowym Facebook – publikacja 

zdjęć, działań, ciekawostek dot. pracy z dziećmi. Promowano również działalność placówek 

poprzez przekazywanie ulotek informacyjnych instytucjom oraz podczas trwania miejskich 

wydarzeń. 

 

Dodatkowe informacje 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w miesiącach sierpień-wrzesień 2021r. 

przeprowadził remont – malowanie ścian - wykonanie posadzki z płytek gresowych w sali 

dydaktycznej i wiatrołapie - w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego nr 6 mieszczącej się przy 

ul. Strażackiej 13; 

W 2021r. wyposażono placówki wsparcia dziennego w materiały edukacyjne dla dzieci, gry, 

puzzle, sprzęt sportowy oraz małe AGD, krzesła niezbędne do prowadzenia działalności ww. 

placówek.  

Szkolenia dla pracowników placówek wsparcia dziennego obejmowały szkolenia, kursy, warsztaty, 

seminaria, konferencje i inne formy kształcenia pozaszkolnego przeprowadzane przez 

wyspecjalizowanych organizatorów zewnętrznych. Pracownicy uczestniczyli, zgodnie ze 

zgłaszanymi potrzebami oraz dostępną ofertą szkoleniową, w szkoleniach, konferencjach, 

kursach.  

      
Lp. Data szkolenia Temat szkolenia Organizator Liczba 

uczestników 
Miejsce 
szkolenia  

1 8- 21.03.2021 
( 16 h) 

"Mediacje – profesjonalny 
sposób rozwiązywania 
problemów na drodze dialogu, 
wykorzystanie dialogu 
motywującego"  

Akademia Kultury 
Informacyjnej Warszawa 

2 Szkolenie 
on-line 

2 8-21.03.2021  
( 16 h) 

"Doskonalenie umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych , 
umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach stwarzających 
trudności wychowawcze"  

Akademia Kultury 
Informacyjnej Warszawa 

1 Szkolenie 
on-line 

3 22.03.2021 – 
4.04.2021  
( 16 h) 

"Doskonalenie umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych , 
umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach stwarzających 
trudności wychowawcze"  

Akademia Kultury 
Informacyjnej Warszawa 

2 Szkolenie 
on-line 

4 8-21.03.2021  
( 16 h) 

"Sposoby radzenia                    
z zachowaniami agresywnymi 
wśród rodziców, dzieci i 

Akademia Kultury 
Informacyjnej Warszawa 

1 Szkolenie 
on-line 
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młodzieży” 

5 22.04.2021 „Obowiązkowe okresowe 
kontrole budynków i innych 
obiektów administracji 
publicznej – przechowywanie 
dokumentacji, prowadzenie 
książek obiektu budowlanego, 
usuwanie uszkodzeń i braków 
– wnioski organów kontrolnych” 

PRESSCOM  
Wrocław 

1 Szkolenie 
on-line 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 
 

 

IV. Zespół Specjal istów  
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku świadczone jest bezpłatne 

specjalistyczne poradnictwo psychologiczne. 

W 2021r. zostały objęte wsparciem psychologicznym 93 osoby dorosłe, w tym 65 kobiet i 28 

mężczyzn. Podczas przeprowadzonych konsultacji poruszana była przede wszystkim tematyka 

stosowanej w rodzinie przemocy oraz konfliktów rodzinnych i sposoby ich rozwiązywania.  

 

L.p. Kryterium Ogółem 

1. Liczba udzielonych porad  370 

1 .1 Porady osobiste udzielone w biurze 47 

1 .1 .1  Porady osobiste udzielone w miejscu zamieszkania osoby/rodziny 127 

1. 2  Porady telefoniczne 196 

2. Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usługi 93 

2. 1 Liczba kobiet 65 

2 .2  Liczba mężczyzn 28 

3. Liczba spotkań w ramach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego 61 

 
Ponadto w 2021r. psycholog: 

- prowadził zajęcia w ramach grup wsparcia dla rodziców przeżywających trudności w opiece 

i wychowaniu dzieci w projekcie „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!” oraz brał udział 

w organizowanych wraz z asystentami rodziny spotkaniach integracyjnych w ramach ww. projektu; 

- prowadził zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach „Profilaktycznych śród” – 

projektu realizowanego na terenie placówek wsparcia dziennego, który miał na celu wspomaganie 

umiejętności dzieci w rozpoznawania i okazywania emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi; 

-  realizował w ramach projektu „RaDOMsko wobec przemocy” konsultacje psychologiczne oraz 

prowadził grupy wsparcia, mające na celu złagodzenie u osób doświadczających przemocy 

objawów urazu oraz przywrócenie uczestnikom wiary we własne siły, tak aby zdolne były 

samodzielnie radzić sobie w przyszłości. 

 

Szkolenia dla specjalistów. Psycholog uczestniczył, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami oraz 

dostępną ofertą szkoleniową, w szkoleniach, konferencjach, kursach.  
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Lp. Data szkolenia Temat szkolenia Organizator Liczba 

uczestników 
Miejsce 
szkolenia  

1 11-12. 03.2021 „Mediacje – profesjonalny 
sposób rozwiązywania 
problemów rodzinnych na 
drodze dialogu” 

Akademia Kultury 
Informacyjnej  

1 Szkolenie on-
line 

2 20.08.2021 „Procedura Niebieskiej Karty w 
praktyce od wszczęcia do 
zakończenia”, „Prawne aspekty 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w nawiązaniu do 
najnowszych zmian w ustawie 
o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie” 

RCPS w Łodzi  1 Szkolenie on-
line 

3 26-27.08.2021 „Procedura NK w okresie 
pandemii”. Jak pracować z 
osobami doznającymi przemoc 
w rodzinie w ramach ZI/GR. 
Ustawa antyprzemocowa – 
nowe uprawienia dla Policji                   
i Żandarmerii Wojskowej” oraz 
„Przygotowywanie ZI/GR do 
pracy                        z trudnym 
klientem” 

RCPS w Łodzi 1 Szkolenie on-
line 

4 9.09.2021 „Diagnoza i terapia FASD. 
Teoria i praktyka” w ramach 
Obchodów Światowego Dnia 
Fas 09.09.2021 

RCPS w Łodzi  1 Szkolenie on-
line 

Źródło: opracowanie własne MOPS w Radomsku 

 

V. Dyżury interwencyjne w 2021r. 
Na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy 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 okresie od 

stycznia do grudnia 2021r. siedmiu pracowników socjalnych zgłosiło gotowość do pełnienia ww. 

dyżurów.  

W okresie styczeń-grudzień 2021r. pracownicy socjalni zrealizowali 16 dyżurów interwencyjnych, 

podczas których odbyli 17 wizyty w środowiskach.  

Podczas ww. dyżurów pracownicy socjalni nie stwierdzili wystąpienia sytuacji zagrażających dobru 

małoletnich dzieci czy innych osób zależnych, stąd nie podjęli działań zabezpieczających.  

 

Wizyty interwencyjne pracowników socjalnych Agendy Pracy Socjalnej w 2021r. zrealizowane 

w godzinach pracy MOPS w Radomsku. 

W okresie styczeń-grudzień 2021r. pracownicy socjalni w wyniku podjętych czynności zawodowych 

z 2 rodzin zabezpieczyli w pieczy zastępczej 4 dzieci (2 dziewczynek i 2 chłopów).  

Dzieci zabezpieczono w pieczy zastępczej: 

• u najbliższej rodziny (z jednej rodziny u babki – 1 chłopiec); 

• w pogotowiu rodzinnym (z jednej rodziny - 2 dziewczynki i 1 chłopiec).  
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Wszystkie dzieci zostały zabezpieczone z uwagi na spowodowanie bezpośredniego zagrożenia dla 

ich zdrowia przez ich opiekunów, którzy znajdowali się w stanie upojenia alkoholowego. 

Każdorazowo powiadamiano o powyższych zabezpieczeniach sąd rodzinny.  

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

bezpieczeństwo i opiekę. 

 

VI. Zespół Interdyscyplinarny 

W 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas których omawiane 

były sprawy organizacyjne pracy Zespołu i grup roboczych, dokonywano oceny sytuacji 

w rodzinach, w których występują przesłanki do zamknięcia procedury „Niebieskie 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 2021 roku poddano analizie 87 

„Niebieskich Kart“. 

 

Liczba procedur "Niebieskie Karty" zamkniętych podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 

w 2021 roku 

Rok wszczęcia procedury Liczba zamkniętych NK w 2021r. 

2019 8 

2020 37 

2021 34 

Ogółem zamknięto: 
 

79 

 
W ogólnej liczbie 92 wypełnionych w 2021 roku formularzy „Niebieska Karta - A” 74 z nich 

stanowiły Karty wszczynające procedurę, a 18 formularzy dotyczyło kolejnych przypadków 

przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury. W 47 przypadkach aktom przemocy 

towarzyszyło spożycie alkoholu, natomiast w 4 przypadkach również inne substancje 

psychoaktywne. W 9 „Niebieskich Kartach“ sprawcami przemocy były kobiety.  

Ogółem w 2021 roku procedurą „Niebieskie Karty“ objęto 119 rodzin. 

 

Procedurę „Niebieskie Karty” założyli w 2021: funkcjonariusze Policji (52 NK), pracownicy socjalni 

MOPS w Radomsku (21 NK) oraz PCPR w Radomsku (1 NK). Brak było procedur „Niebieskie 

Karty” wszczętych przez uprawnione przez ustawodawcę Zakłady Opieki Zdrowotnej, jak również 

przez przedstawicieli Oświaty i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Statystyka osób doświadczających przemocy według kryterium wiekowego: 

Wiek Liczba osób 

0 – 18 lat 7 

19 – 65 lat 62 

Powyżej 66 lat 5 

Ogółem: 74 
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DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH 
Świadczenia rodzinne realizowane są na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 111 z późn. zm).  

I .  Rodzaje świadczeń rodzinnych 
Świadczeniami rodzinnymi są: 

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;  

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;  

3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty: 674,00 zł.  

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

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

albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty: 764,00 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, 

opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę nie przekracza kwoty: 1 922,00 zł.  

Od 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w kwocie 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, 

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: 
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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 2021r. wynosiło 1 971,00 zł miesięcznie. 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 01 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, 

obowiązującego na dzień 01 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, 

w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 01 

stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu 

w drodze obwieszczenia ministra rodziny i polityki społecznej w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku. 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 

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

samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku; 

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3) osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia 

legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługują bez względu 

na dochód.  

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 215,84 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 
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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 przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie. 

Świadczenie Rodzicielskie zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 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. obowiązuje Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” z dnia 

4 listopada 2016r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1329) 

Świadczenie to jest wypłacane jednorazowo z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 

Wniosek o wypłatę 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2047 z późn. zm.) 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

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

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka: 

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo 

ojca, 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na 

utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo 

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo 

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej. 
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Świadczenie wychowawcze wynosi 500,00 zł miesięcznie. 

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 01.01.2022 r. zakłada, że 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie stopniowo przejmował realizację świadczeń 

wychowawczych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku prowadzi i realizuje 

świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały one przyznane, 

tj. do 31 maja 2022 r. 

I I .  Opis działalności działu.  
Pracownicy Zespołu Świadczeń Rodzinnych zajmują się prowadzeniem spraw związanych 

z obsługą interesantów, jak również z przyznawaniem świadczeń rodzinnych;  

- przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentów o wypłatę świadczeń rodzinnych;  

- ustalanie prawa do wnioskowanych świadczeń poprzez analizę złożonych dokumentów 

i wyliczanie dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń rodzinnych;  

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

- wprowadzanie danych do bazy danych programu obsługującego świadczenia rodzinne; 

- opracowanie i wydruk decyzji przyznających, odmownych, zmieniających, uchylających oraz 

stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne; 

- sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych; 

- przyjmowanie i załatwianie odwołań od wydanych decyzji;  

- prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie 

świadczeń rodzinnych; 

- sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych; 

Pracownicy Zespołu Świadczeń Wychowawczych 500+ zajmują się prowadzeniem spraw 

związanych z przyznawaniem świadczeń wychowawczych oraz obsługą interesantów; 

- przyjmowanie wniosków i kompletowania dokumentów o wypłatę świadczeń wychowawczych;  

- ustalanie prawa do wnioskowanych świadczeń poprzez analizę złożonych dokumentów  

- wprowadzanie danych do bazy danych programu obsługującego świadczenia wychowawcze; 

- opracowanie i wydruk decyzji odmownych, zmieniających, uchylających oraz stwierdzających 

nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze; 

- sporządzanie informacji o przyznanym świadczeniu wychowawczym; 

- sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych; 

- przyjmowanie i załatwianie odwołań od wydanych decyzji;  

- prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie 

świadczenia wychowawczego; 

- sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń wychowawczych. 

 

I I I .  Udzielone świadczenia rodzinne w roku 2021:  
przyjęto: 

- 1 219 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami; 
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• 488 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; 

• 168 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;  

• 13 wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego; 

• 0 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna; 

• 235 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 

dziecka. 

• 82 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego 

• 4835 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ 

• 6 wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „ Za życiem” 

Łącznie w 2021 roku wypłacono (kwoty wypłaconych świadczeń nie uwzględniają zwrotów z tytułu 

nienależnie pobranych świadczeń z bieżącego roku) : 

• 20 959 zasiłków rodzinnych na kwotę 2 404 498,51 zł; 

• 8291 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1 207 940,82 zł; 

• 15 982 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 3 449 123, 20 zł; 

• 2 684 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 5 279 708,10 zł; 

• 282 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 174 840.00 zł; 

• 24 zasiłków dla opiekuna na kwotę 14 880,00 zł; 

• 235 świadczeń – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 235 

000,00 zł; 

• 1042 świadczeń rodzicielskich na kwotę 955 661,10 zł; 

• 81 149 świadczeń wychowawczych na kwotę 40 336 754,83 zł; 

• 6 świadczeń „Za życiem” na kwotę 24 000,00 zł; 

W 2021 roku z bieżąco wypłaconych świadczeń rodzinnych zwrócono kwotę 30 895,24 zł z tytułu 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.  

Odprowadzono składki: 

na ubezpieczenie społeczne 2 062 na łączną kwotę 1 029 864,89 zł;  

na ubezpieczenie zdrowotne 1537 składek na łączną kwotę 247 544,81 zł. 

Wydano 78 decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń 

wychowawczych oraz 9 decyzji dotyczących rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych. 

Na potrzeby przyznanych świadczeń tj. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz 

specjalnego zasiłku opiekuńczego, pracownicy socjalni przeprowadzili 78 wywiadów 

środowiskowych ( część I ) oraz 19 aktualizacji wywiadów środowiskowych ( część IV, ). 

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 2021 r. poz. 877 z późn. zm.) świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego. Pracownicy Zespołu Świadczeń Alimentacyjnych zajmują się 
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prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem świadczeń alimentacyjnych. Obsługa 

interesantów sprowadza się do: 

- przyjmowania wniosków i kompletowania dokumentów o wypłatę świadczeń alimentacyjnych;  

- ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń poprzez analizę złożonych dokumentów 

i wyliczanie dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń;  

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

- wprowadzania danych do bazy danych programu obsługującego świadczenia alimentacyjne; 

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

stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia; 

- sporządzania list wypłat świadczeń alimentacyjnych; 

- przyjmowania i załatwiania odwołań od wydanych decyzji;  

- sporządzania sprawozdań z realizacji 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.  

W 2021 roku przyjęto: 

• 272 wnioski o ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

• zrealizowano 4 291 świadczeń na kwotę 1 912 805,87 zł. 

W 2021 roku z bieżąco wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócono kwotę 

1416,76 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych.  

Wydano 22 decyzje dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz 0 decyzji dotyczących rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych. 

Wystąpiono z : 

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

alimentacyjnego; 

• 5 wnioskami do Starosty Powiatowego w Radomsku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy 

dłużnika alimentacyjnego; 

• 15 wnioskami do Prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego o przestępstwo 

określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks karny (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1444) 

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

aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. 

• wydano 15 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. 

Przekazano 21 dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczej o ich zobowiązaniach 

wobec Skarbu Państwa.  
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DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 
Zasady, tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2095 ze zm.). 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu 

pomoc osobom, które nie są w stanie z własnych środków finansowych ponieść całości kosztów 

utrzymania mieszkania. Świadczenie przyznawane jest na okres sześciu miesięcy, a jego 

wysokość jest uzależniona od powierzchni zajmowanego mieszkania, miesięcznych wydatków 

mieszkaniowych, ilości osób w gospodarstwie domowym oraz dochodów rodziny uzyskanych 

w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 

W roku 2021 do tutejszego Ośrodka wpłynęło 836 wniosków o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. Decyzję przyznającą otrzymało 805 osobób, decyzji odmawiających prawa do 

dodatku mieszkaniowego było 31. Liczbę osób składających wnioski o dodatki mieszkaniowe 

w poszczególnych miesiącach 2021 r. oraz ilość decyzji przyznających i odmownych obrazuje 

tabela nr 1. 

Tabela nr 1  

Rok 2021 (miesiące) Ilość złożonych wniosków 

o dodatki mieszkaniowe 

Liczba osób, które otrzymały 

decyzję przyznającą 

dodatek mieszkaniowy 

Liczba osób, które otrzymały 

decyzję odmawiającą 

dodatku mieszkaniowego 

styczeń 91 86 5 

luty 83 79 4 

marzec 78 74 4 

kwiecień 61 59 2 

maj 56 52 4 

czerwiec 49 45 4 

lipiec 74 70 4 

sierpień 86 84 2 

wrzesień 84 83 1 

październik 73 72 1 

listopad 52 52 0 

grudzień 49 49 0 

Razem 836 805 31 
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W 2021 r. wydano ponadto 6 decyzji wstrzymujących dodatek mieszkaniowy z powodu 

nieopłacania na bieżąco należności za zajmowany lokal, 7 decyzji uchylających dodatek 

mieszkaniowy na wniosek strony oraz 10 decyzji wygaszających dodatek mieszkaniowy z powodu 

zmiany miejsca zamieszkania lub zgonu wnioskodawcy. Po uregulowaniu zaległości w opłatach 

mieszkaniowych przywrócono dodatek mieszkaniowy 1 osobie. 

W okresie I-XII 2021 roku z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystały 522 rodziny. 

Tutejszy Ośrodek w 2021 roku na pomoc w formie dofinansowania do czynszu wydał łącznie 950 

918,10 zł. 

Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych miesiącach 2021 roku 

przedstawia tabela nr 2. 

 

Tabela nr 2  

Rok 2021 (miesiące) Kwota dodatków 

mieszkaniowych wraz 

z dopłatą do czynszu 

wypłacona w danym 

miesiącu 

Kwota dodatków 

mieszkaniowych wraz 

z dopłatą do czynszu 

wypłacona narastająco od 

początku roku 

styczeń 72 930,88 72 930,88 

luty 77 475,58 150 406,46 

marzec 79 300,35 229 706,81 

kwiecień 78 777,20 308 484,01 

maj 78 623,11 387 107,12 

czerwiec 78 427,40 465 534,52 

lipiec 76 535,13 542 069,65 

sierpień 75 638,87 617 708,52 

wrzesień 77 207,48 694 916,00 

październik 80 998,54 775 914,54 

listopad 86 445,91 862 360,45 

grudzień 88 557,65 950 918,10 

 

W roku 2021 wypłacono 4571 świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych. 

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania 

należności za lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca. 
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Realizacja zadań z zakresu dodatków energetycznych w 2021 roku 

 

Przyznawanie i wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego reguluje Ustawa z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji 

rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli 

osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej 

w miejscu jej dostarczania.  

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca 

stycznia, w którym wypłata następuje do dnia 30 stycznia danego roku. 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku 

energetycznego do kwietnia 2021 roku wynosiła: 

• dla gospodarstwa jednoosobowego 10,94 zł/miesiąc 

• dla gospodarstwa 2-4 osobowego 15,19 zł/miesiąc 

• dla gospodarstwa 5-osobowego i większego 18,23 zł/miesiąc 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. wysokość 

dodatku energetycznego od maja 2021 roku do kwietnia 2022 roku wynosi: 

• dla gospodarstwa jednoosobowego 12,09 zł/miesiąc 

• dla gospodarstwa 2-4 osobowego 16,79 zł/miesiąc 

• dla gospodarstwa 5-osobowego i większego 20,15 zł/miesiąc 

 

W roku 2021 do tutejszego Ośrodka wpłynęły 234 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych wyniosła 235 (w tym 234 decyzje przyznające oraz 1 

decyzja o wygaszeniu dodatku energetycznego z powodu zgonu wnioskodawcy). 

Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych w 2021 roku wyniosła 13954,29 zł dla 119 

gospodarstw domowych. 

Informacje dotyczące ilości złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego oraz kwot 

wypłaconych dodatków energetycznych w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela nr 3. 
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Tabela nr 3 

 

Rok 2021 (miesiące) 

Ilość złożonych 

wniosków o dodatek 

energetyczny 

Kwota wypłaconych dodatków 

energetycznych 

w poszczególnych miesiącach 

styczeń 14 900,55 

luty 19 1048,23 

marzec 21 1157,59 

kwiecień 15 1218,97 

maj 68 218,14 

czerwiec 14 1936,29 

lipiec 13 1149,14 

sierpień 13 1139,75 

wrzesień 20 1131,01 

październik 18 1257,96 

listopad 11 1401,68 

grudzień 8 1394,98 

Razem 234 13954,29 

 

Tutejszy Ośrodek w 2021 roku wypłacił łącznie 944 świadczenia w postaci dodatku 

energetycznego. 

Tabela nr 4 przedstawia liczbę i kwotę wypłaconych dodatków energetycznych w 2021 roku 

w  zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. 

 

Tabela nr 4 

 

Lp. 

 

Rodzaj gospodarstwa domowego 

Liczba wypłaconych dodatków 

energetycznych 

w 2021 roku 

Kwota wypłaconych 

dodatków energetycznych 

w 2021 roku 

1. 1-osobowe 348 4058,97 

2. 2 do 4 - osobowe 531 8625,89 

3. 5 – osobowe i większe 65 1269,43 

  Razem 944 13954,29 
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STYPENDIA SZKOLNE 
Zadania z zakresu stypendiów i zasiłków szkolnych są realizowane na podstawie Ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), Uchwały Nr XXVII/181/16 

Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Miasta Radomsko oraz Uchwały Nr XIX/219/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 

czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/181/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 

30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomsko. 

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku z pomocy w formie stypendium szkolnego 

skorzystało 153 uczniów. Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec 2021 roku wynosiło 

230 zł miesięcznie. W ww. okresie na stypendia szkolne wypłacono w sumie 199 532,20 zł. 

W okresie od września do grudnia 2021 roku stypendium szkolne przyznano 163 uczniom. 

Wysokość stypendium szkolnego w ww. okresie wynosiła 150 zł miesięcznie. 

Od września do grudnia 2021 r. na stypendia szkolne wypłacono w sumie 92 550,00 zł. 

Łącznie w 2021 roku wypłacono na stypendia szkolne kwotę 292 082,20 zł.  

W 2021 pomoc w formie zasiłku szkolnego, przyznawanego uczniowi znajdującemu się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, otrzymało 18 uczniów.  

Na wypłatę zasiłków szkolnych w 2021 roku przeznaczono kwotę 10 850,00 zł. 

Tabela nr 5 przedstawia ilość uczniów i kwoty wypłacone na stypendia i zasiłki szkolne w 2021 

roku.  

 

Tabela nr 5 

Lp. Forma pomocy Liczba uczniów*  

w 2021 roku 

Koszty ogółem 

w 2021 roku 

1. Zasiłki szkolne 18 10850 

2. Stypendia szkolne 211 292082,2 

3. Stypendia i zasiłki szkolne 229 302932,2 

*Jeżeli uczeń otrzymał stypendium w okresie I-VI 2021 r. oraz ten sam uczeń otrzymał w okresie IX-XII 2021 r. liczony jest jeden 
raz. 
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ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 roku poz. 1092) od dnia 1 lipca 2021r. 

wprowadzone zostały zmiany do rządowego programu „Dobry start”. Począwszy od roku szkolnego 

2021/2022, świadczenie dobry start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku prowadził postępowania 

administracyjne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”. 4 świadczenia „Dobry 

start” pobrane w 2020 r. uznano za nienależnie pobrane, z czego 3 osoby zwróciły ww. 

świadczenie w łącznej wysokości 900 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Jednej osobie umorzono 

należną do zwrotu kwotę 300 zł wraz z ustawowymi odsetkami. 
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DZIAŁ USŁUG SOCJALNYCH I WOLONTARIATU 
 

Dział tworzą: 

1. Sekcja Usług Opiekuńczych 

2. Zespół ds. Wykluczenia Społecznego 

3. Zespół ds. Polityki Senioralnej 

I .  Usługi opiekuńcze 
 

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 (Dz.U.2021 poz. 2268 

z późń. zm.) 

Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna. Odpłatność ustalana jest na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku i jest uzależniona od sytuacji dochodowej i sytuacji 

rodzinnej(składu osobowego) osoby korzystającej z tej formy pomocy. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/207/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 czerwca 2020 roku  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia 

z opłat jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi,  oraz Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 

ustalony został koszt jednej godziny za świadczone usługi opiekuńcze  w wysokości 0,90 % 

minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. 2020  poz.2207 ). 

Od 01 stycznia 2021 r. koszt 1 roboczogodziny wynosił 25,20 zł. 

Natomiast koszt jednej godziny za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalony został 

w wysokości 1,8 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U.2020  poz.2207 ). 

Od 01 stycznia 2021r. koszt 1 roboczogodziny wynosił 50,40 zł. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 03/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radomsku z dnia 04.01.2021r., koszt jednej roboczogodziny specjalistycznych usług dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w §  2 ust. 1, 2, 4, Rozporządzenia wynosiła 33,30 

zł (stawka obowiązywała od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.). 

Natomiast Zarządzeniem Nr 2/2021 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radomsku z dnia 04.01.2021 r. ustalił stawkę 1 roboczo godziny specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi których mowa w §  2 ust. 5 Rozporządzenia 

w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych, w kwocie 72,00 zł ( stawka obowiązuje od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.). 

 

 



 

 
49 

Liczba zatrudnionych opiekunek- 49 w tym: 

- 6 opiekunek zatrudnionych w formie zastępstwa 

- 2 opiekunki przebywające na zasiłku rehabilitacyjnym 

- 1 opiekunka przebywa na urlopie macierzyńskim  

 

Zestawienie godzin świadczonych usług opiekuńczych (własne i 75+) 

Lp. Miesiące 
Liczba osób 

korzystających 

Liczba 

zgonów 

Liczba 

rezygnacji 

Liczba zrealizowanych 

godzin 

Liczba 

zaplanowanych 

godzin 

1 styczeń 155 3 6 5120 6266 

2 luty 155 2 7 5739 6730 

3 marzec 149 3 4 5523 7428 

4 kwiecień 149 1 4 5415 6821 

5 maj 152 5 3 4857 6250 

6 czerwiec 149 1 2 5679 6747 

7 lipiec 150 0 3 5841 7030 

8 sierpień 152 6 6 5623 7032 

9 wrzesień 157 3 4 6368 7261 

10 październik 159 3 6 6150 7083 

11 listopad 161 5 4 5706 6954 

12 grudzień 155 2 4 6036 7428 

łącznie 236 34 53 68057 83030 

 

Zestawienie godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Lp. Miesiące 
Liczba osób 

korzystających 

Liczba 

zgonów 

Liczba 

rezygnacji 

Liczba zrealizowanych 

godzin 

Liczba 

zaplanowanych 

godzin 

1 styczeń 1 0 0 36 38 

2 luty 1 0 0 36 40 

3 marzec 1 0 0 40 46 

4 kwiecień 1 0 0 34 42 

5 maj 1 0 0 32 38 

6 czerwiec 1 0 0 42 42 

7 lipiec 1 0 0 18 44 

8 sierpień 1 0 0 42 44 

9 wrzesień 1 0 0 42 44 

10 październik 1 0 0 36 42 

11 listopad 1 0 0 38 40 

12 grudzień 1 0 0 42 44 

łącznie 1 0 0 438 504 
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TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Sytuacja 

rodzinna 

Liczba 

korzystających 

Odpłatności 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 35% 45% 60% 75% 100% 

Osoba samotna 36 2 0 2 1 8 12 4 4 2 1 0 

Osoba samotnie 

gospodarująca 

99 2 0 0 4 6 23 43 16 2 3 0 

Osoba w rodzinie 15 0 0 0 0 0 1 2 1 8 2 1 

łącznie 150* 4 0 2 5 14 36 49 21 12 6 1 

*według stanu osób korzystających z usług opiekuńczych na dzień 31.12.2021 r. 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

Sytuacja 

rodzinna 

Liczba 

korzystając

ych 

Odpłatności 

1,5

% 

3

% 

3,5

% 

5

% 

7

% 

11

% 

15

% 

20

% 

22,5

% 

25

% 

30

% 

32,5

% 

40

% 

45

% 

55

% 

60

% 

70

% 

75

% 

85

% 

90

% 

100

% 

Osoba 

samotnie 

gospodaruj

ąca 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoba 

w rodzinie 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŁĄCZNIE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

WYMIAR USŁUG OPIEKUŃCZYCH w okresie I-VI 2021 r. 

Miesiące I II III IV V VI 

Dzienny 

wymiar 

godzin 

1 godzina 32 33 35 36 36 37 

2 godziny 77 76 72 74 78 80 

3 godziny 5 7 8 8 7 2 

4 godziny 10 10 11 12 13 15 

5 godzin 1 1 1 1 3 3 

6 godzin 3 3 3 3 2 2 

7 godzin 2 2 2 2 2 2 

8 godzin 0 0 0 0 0 0 

WYMIAR USŁUG OPIEKUŃCZYCH w okresie VII-XII 2021 r. 
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Miesiące VII VIII IX X XI XII 

Dzienny 

wymiar 

godzin 

1 godzina 35 34 35 37 34 48 

2 godziny 89 95 90 87 91 116 

3 godziny 7 6 9 11 10 15 

4 godziny 13 16 16 20 22 29 

5 godzin 2 2 2 1 1 2 

6 godzin 2 1 1 1 1 1 

7 godzin 2 2 2 2 2 3 

8 godzin 0 0 0 0 0 0 

 

 

CZĘŚCIOWE I CAŁKOWITE ZWOLNIENIE Z PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Rodzaj 

zwolnienia 

Miesiące 

 I II III IV V VI 

Częściowe 

zwolnienie 

4 2 4 3 0 1 

Całkowite 

zwolnienie 

1 3 2 2 3 2 

CZĘŚCIOWE I CAŁKOWITE ZWOLNIENIE Z PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Rodzaj 

zwolnienia 

Miesiące 

 VII VIII IX X XI XII 

Częściowe 

zwolnienie 

1 3 2 2 3 2 

Całkowite 

zwolnienie 

4 3 3 3 3 1 

 

MOPS w Radomsku realizuje dwa programy resortowe dot. usług opiekuńczych  - Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej : 

− Program „Opieka 75 +” - w ramach środków z budżetu państwa 

Zakres przedmiotowy Programu zakładał wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych osobom w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do 

udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. 
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Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na: 

a. dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób, którym 

przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane 

w roku 2021 

b.  dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe) 

c. Dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych dla osób w wieku 75 lat i więcej 

 

Założenia 

 

 

 

 

 

Wykonanie 

Lp. Miesiące 
Liczba godzin 

zaplanowanych 

Liczba godzin 

zrealizowanych 

1 styczeń 1557 1209 

2 luty 1860 1540 

3 marzec 2090 1529 

4 kwiecień 1827 1395 

5 maj 1729 1290 

6 czerwiec 1905 1550 

7 lipiec 2032 1616 

8 sierpień 2144 1627 

9 wrzesień 2156 1835 

10 październik 2095 1875 

11 listopad 2298 1855 

12 grudzień 2618 2181 

łącznie 24 311 19 502 

 

 

Liczba uczestników 

objętych Programem 

Liczba zgonów Liczba 

rezygnacji 

z usługi 

Liczba 

zaangażowanych 

opiekunek 

 

86 osób w tym: 

 

 

9 

 

22 

 

37 

Planowana liczba uczestników Planowana liczba 

godzin  

Planowana liczba godzin 

dofinansowania  

z Programu  

 

50 os. w tym  

 

15 000 

 

7 500 
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I I .  Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”-  edycja 2021 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowany ze środków 

Funduszu Solidarnościowego jest kolejną edycją programu ogłoszonego przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej. W roku bieżącym program kierowany jest zarówno do osób 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności lub równoważne do ww., a także do dzieci do 16 roku życia z 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. 

Wnioski złożone w 2021 roku: 

30 klientów w tym : 10 asystentów 

1 os. – dziecko do 16 roku życia z 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 leczenie, rehabilitacji i edukacji 

 

29 os. – w tym, 21 os. znaczny stopień niepełnosprawności, 8 os. umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, tj. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  lub orzeczenie 

równoważne do wyżej wymienionych, wymagające usług asystenta w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 

 

Program działa w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/300/21 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Miasta Radomska do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej„ edycja 2019-2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Na podstawie Zarządzenia nr 13/2021 z dnia 13.03.2021 r. Dyrektora MOPS w Radomsku 

wprowadzony został regulamin programu oraz wzory kart zgłoszeń, realizacji, planu pracy oraz 

ankiety monitorującej. 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom 

niepełnosprawnym. 

Jest to Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Ustawy  

o Funduszu Solidarnościowym 

Wysokość otrzymanych środków na podstawie Umowy NR 21/2021/AOON zawartej w dniu 

31.05.2021 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Prezydentem Miasta Radomska na rok 2021 – 

311 278,50 zł 
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W Programie wzięło udział: 

- 25 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym 3 os. zrezygnowały  

- 7 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 1 os. zrezygnowała 

- wstępnie zakwalifikowane 1 dziecko poniżej 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności 

(rezygnacja przed rozpoczęciem wsparcia). 

Wszystkie osoby zakwalifikowane do objęcia wsparciem skorzystały z możliwości wskazania 

osoby, która będzie świadczyć usługę asystenta.  

Łącznie Ośrodek zatrudnił w ramach umowy - zlecenia 9 asystentów, w tym 1 os. zrezygnowała  

z dniem 01.09.2021 r. ze względów zdrowotnych. 

 

Poniesione koszty 

L.p. Rodzaj wydatków Koszty realizacji Programu 

1 wynagrodzenia asystentów 254 590,23 zł 

2 ubezpieczenia  1 029,86 zł 

3 zakupu środków ochrony(maseczki, płyny do dezynfekcji) 3 169,12 zł 

4 bilety wstępu na wydarzenia kulturalne, sportowe 75 zł 

5 bilety komunikacji publicznej 0 zł 

łącznie 258 864,21 zł 

 

 

Liczba zrealizowanych godzin dla osób:  

Łączny wymiar godzin ze znacznym st. 

niepełnosprawności 

z umiarkowanym st. 

niepełnosprawności 

5 321 1 297,50 6 618,50 

 

I I I .  Program „Wspieraj Seniora”  

z Funduszu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów 
 

Z programu mogły skorzystać osoby starsze w wieku 70 lat i powyżej 70 roku życia, pozostające 

w domu w związku z epidemią, które nie mają możliwości za pośrednictwem rodziny lub innym 

sposobem zapewnić sobie dostarczenia niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych. 

W szczególnych przypadkach pomoc mogła być udzielona również osobie przed 70. rokiem życia. 

Szczególne sytuacje oznaczały brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze 

stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. 

Od początku trwania Programu ze wsparcia skorzystało łącznie 41 osób, w roku 2021 zgłosiło się 

20 nowych osób. 

W zasadniczej części wykonanych działań mieściły się zakupy artykułów spożywczych 

i chemicznych ponadto opłacane zostały rachunki oraz zrealizowane recepty na leki. 

 



 

 
55 

L.p. Miesiąc Liczba wykonanych 

działań 

1 styczeń 12 

2 luty 10 

3 marzec 10 

4 kwiecień 4 

5 maj 3 

6 czerwiec 3 

7 lipiec 5 

8 sierpień 5 

9 wrzesień 12 

10 październik 4 

11 listopad 1 

12 grudzień 12 

 

IV. Bezdomność 
Od stycznia do grudnia 2021r. 72 osoby zostały skierowane do schroniska dla osób bezdomnych. 

30 osób nie ponosiło odpłatności, z uwagi na brak dochodu. 

42 osoby ponosiły koszty pobytu w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Łączna kwota wniesiona przez MOPS w Radomsku w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. na 

pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi wyniosła  – 445 351,00 zł 

 

Koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych 

stawka w okresie I-VI 2021 r.  – 29 zł za dobę 

stawka w okresie VII-XII 2021 r. – 28 zł za dobę 

L.p. Miesiąc/2021 Liczba osób Wartość udzielonej pomocy 

1 styczeń  42 36 801,00 zł 

2 luty  47 33 727,00 zł 

3 marzec  46 37 903,00 zł 

4 kwiecień  35 27 260,00 zł 

5 maj  37 32 248,00 zł 

6 czerwiec  40 32 462,00 zł 

7 lipiec 43 28 286,00 zł 

8 sierpień 39 26 152,00 zł 

9 wrzesień 35 24 644,00 zł 

10 październik 38 26 740,00 zł 
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11 listopad 39 27 300,00 zł 

12 grudzień 41 30 968,00 zł 

łącznie 364 491,00 zł 

 

Koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

stawka w okresie I-XII 2021 r.  – 65 zł za dobę 

 

L.p. Miesiąc/2021 Liczba osób Wartość udzielonej pomocy 

1 kwiecień  3 5 850,00 zł 

2 maj  3 6 045,00 zł 

3 czerwiec  4 9 165,00 zł 

4 lipiec 5 10 075,00 zł 

5 sierpień 6 11 830,00 zł 

6 wrzesień 5 7 995,00 zł 

7 październik 5 10 075,00 zł 

8 listopad 5 9 750,00 zł 

9 grudzień 5 10 075,00 zł 

łącznie 80 860,00 zł 

 

Zobowiązania finansowe ze strony osób bezdomnych, posiadających źródło dochodu, 

przebywających w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi. 

L.p. Miesiąc Liczba osób Wartość zobowiązania 

finansowego 

Wpłaty dokonane przez 

Klientów 

1 styczeń  25 6 667,75 zł 7 348,00 zł 

2 luty  26 6 734,48 zł 4 163,15 zł 

3 marzec  28 7 586,32 zł 8 200,47 zł 

4 kwiecień  25 7 290,76 zł 1 572,30 zł 

5 maj  25 8 137,66 zł 6 987,24 zł 

6 czerwiec  26 9 047,79 zł 2 230,15 zł 

7 lipiec 27 9 357,59 zł 7 833,87 zł 

8 sierpień 27 9 902,50 zł 4 430,30 zł 

9 wrzesień 28 10 590,11 zł 9 209,25 zł 
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V. Mieszkanie treningowe 
Prawo do korzystania z mieszkania treningowego mają wychowankowie opuszczający pieczę 

zastępczą lub osoby bezdomne. 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.  

Za czas pobytu osoba korzystająca zobowiązana jest ponosić wydatki dot.: 

a. opłaty za każdy dzień pobytu, jakie MOPS wnosi do administratora lokalu, 

b. zużytej energii elektrycznej, 

c. zużytej wody oraz wydatki w całości za zakup butli gazowych w zależności od zużycia. 

Osoba korzystająca jest zobowiązana do współuczestniczenia w rozwiązywaniu swojej trudnej 

sytuacji życiowej, socjalno - bytowej i dążenia do uzyskania samodzielności. Zakres obowiązków 

określony zostaje w zawartym kontrakcie socjalnym z osobą korzystającą przez pracownika 

socjalnego. 

Decyzję o zawarciu umowy podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radomsku bądź jego Zastępca ds. Pomocy na wniosek pracownika socjalnego podejmującego 

działania i realizującego pracę socjalną z usamodzielnianym wychowankiem pieczy zastępczej lub 

osobą bezdomną.  

Od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r. mieszkanie użytkowała osoba bezdomna, która uzyskała 

prawo do lokalu mieszkalnego usamodzielniła się i w dniu 30.04.2021 r. opuściła mieszkanie 

kończąc jednocześnie realizację Indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. 

W okresie od 01.05  do 12.12.2021 r. mieszkanie nie było użytkowane. 

Od dnia 13.12.2021 r. w mieszkaniu treningowym została umieszczona kolejna osoba bezdomna, 

okres zawartej umowy – do 28.02.2022 r. 

 

 

 

 

10 październik 28 11 020,50 zł 10 101,07 zł 

11 listopad 29 11 367,10 zł 8 665,81 zł 

12 grudzień 28 12 255,14 zł 3 060,74 zł 

łącznie 109 957,70 zł 73 802,35 zł 
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VI. Domy Pomocy Społecznej 
Dane dot. liczby osób skierowanych 

Liczba osób przebywających w dps na dzień 

31.12.2021 r.  

70 

Liczba osób umieszczonych w roku 2021 r.   

w tym: 

 

- na podst. postanowienia sądowego 

- na wniosek opiekuna prawnego 

 

17 

 

5 

1 

Liczba zgonów 15 

Liczba osób skierowanych przez MOPS 

oczekujących na miejsce w dps, w tym: 

- postępowania sądowe 

2 

 

1 

Liczba osób nieletnich umieszczonych w dps 1 

 

Dane dot. płatności osób zobowiązanych 

 Liczba osób Liczba zgonów w roku 

2021 osób 

umieszczonych w dps 

Liczba osób wnoszących opłaty za pobyt 

członka rodziny w dps, w tym: 

 

- na podstawie decyzji administracyjnej 

- na podstawie umowy z MOPS 

24 

 

 

8 

11 

9 

Liczba osób, za które gmina nie ponosiła 

opłat 

5 3 

Liczba mieszkańców dps, za które osoby 

zobowiązane wnosiły opłaty 

18 7 

 

 

WYKAZ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 

L.p 

 

Miejscowość 

 

Kwota odpłatności w 2021 r. 

Ilość 

umieszczonych 

osób (stan na dn. 

31.12.2021r.) 

1 Radomsko 3 900,00 zł 30 

2 Końskie 4 200,00 zł 2 

3 Przatówek 4 222,00 zł 2 

4 Wojszyce 3 902,12 zł 2 

5 Kutno, ul. Oporowska 4 172,50 zł 1 
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VII.  Środowiskowy Dom Samopomocy 
W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r.)  oraz 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021 roku poz. 803) decyzje ustalające 

odpłatność za korzystanie z usług dziennych świadczonych w ośrodkach wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, wygasły z dniem  30 maja br. Klienci od m-ca czerwca br. nie ponoszą 

odpłatności za pobyt w ŚDS. 

 

Liczba osób skierowanych – 61 

Liczba osób, które zrezygnowały z uczestnictwa - 6 

Liczba zgonów -1 

Liczba osób skierowanych do ŚDS  – 5 

Liczba osób, które do maja 2021 r. ponosiły opłaty za pobyt – 28 w tym: 10 zwolnionych z opłat 

  

6 Kutno, ul. Krzywoustego 3 997,84 zł 2 

7 Koluszki 4 000,00 zł 

I 2022r. - 4600,00 zł 

4 

8 Skrzynno 3 957,25 zł 1 

9 Łochyńsko 4 490,00 zł 5 

10 Gostków 4 075,00 zł 2 

11 Radziechowice 4 218,00 zł 11 

12 Włoszczowa 3 753,00 zł 2 

13 Ścinawka dolna 4 462,82 zł 1 

14 Bełchatów 4 266,33 zł 2 

15 Kielce 3 590,00 zł 1 

16 Lisowice 4 593,00 zł 1 

17 Rokitno 4 756,25 zł 1 

 Razem  70 
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DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

Zasady funkcjonowania DDPS określa Regulamin Dziennego Domu Pomocy Społecznej 

w Radomsku. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku znajduje się na ul. A. Krajowej 1A/11 , 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 – 11.00 – wydawanie zup z wkładką w Punkcie Wydawania Posiłków dla podopiecznych 

MOPS, 

11.00 - 11.30 - przygotowanie stołówki do wydawania obiadu dwudaniowego dla pensjonariuszy 

DDPS, 

11.30 – 12.15 - posiłek na stołówce I grupa 

12.15 – 12.30 - dezynfekcja stołówki 

12.30 – 13.15 - posiłek na stołówce II grupa 

13.15 – 14.45 - realizacja zajęć w różnych formach, 

14.45 - 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 z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Radomska przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radomsku. 

 

Do zadań DDPS należy udzielanie świadczeń w zakresie: 

1. tworzenia odpowiednich warunków do kilkugodzinnego przebywania osób 

zakwalifikowanych do tej formy pomocy, 

2. organizowania życia kulturalnego i towarzyskiego, 

3. organizowania zajęć w ramach terapii grupowej, 

4. możliwości korzystania z  urządzeń do podtrzymywania nawyków higienicznych, 

5. zapewnienia jednego posiłku dziennie /obiad dwudaniowy/. 

Pobyt na terenie Domu i korzystanie ze świadczonych usług jest nieodpłatny. 

Pensjonariusz Dziennego Domu ponosi pełną -100%- odpłatność wynikającą z kosztu zakupu 

dwudaniowego obiadu. 
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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 wsparcia w rozwiązywaniu spraw 

osobistych, pomocy w podtrzymywaniu nawyków higieny osobistej /udostępnienie 

pomieszczeń sanitarnych/ 

• organizacji terapii zajęciowej 

• zorganizowano szereg imprez okolicznościowych: Dzień Seniora, Andrzejki, Mikołajki, 

Spotkanie wigilijne, Sylwester, urodziny i imieniny pensjonariuszy 

• odbywały się warsztaty integracyjne oraz aktywizujące społecznie, warsztaty rozwijające 

sprawność umysłową i manualną pensjonariuszy 

• odbywały się spotkania przy kawie i herbatce; przygotowywano gorący 

oraz słodki  poczęstunek dla pensjonariuszy DDPS, 

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

zorganizowano szereg odczytów, pogadanek. Pensjonariusze uczestniczyli w różnego 

rodzaju grach i zabawach, kontynuowana była współpracę z Klubem Senior + oraz ze 

Środowiskowym Domem Samopomocy 

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

rocznicowych obchodzonych w tradycji polskiej.  

 

W związku z zawieszeniem działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w okresie od 

01.01.2021 do 07.03.2021 oraz od 27.03.2021 do 03.05.2021 spowodowane epidemią 

koronawirusa działania placówki polegały na rozwożeniu obiadów dla pensjonariuszy DDPS, 

pracownicy pozostawali z nimi w stałym kontakcie telefonicznym, służyli radą, pomocą 

i wsparciem w ramach potrzeb robili zakupy, płacili rachunki załatwiali sprawy urzędowe 

i zdrowotne. Prowadzone były warsztaty manualne w domach seniorów. 

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

zakresie udało się zorganizować, w czasie gdy DDPS był otwarty, spotkania integrujące 

środowiska seniorów z Klubu Senior+. Pensjonariusze uczestniczyli w organizowanych lokalnie 

imprezach dla seniorów: odczyty i spotkania w MDK i bibliotece w Radomsku, piknikach. 

Pensjonariusze DDPS w Radomsku wraz z klubowiczami Klubu Senior+ bawili się wspólnie na 

piknikach również z zaprzyjaźnionym Środowiskowym Domem Samopomocy. Organizowali 

w okresie letnim wspólne spotkania grillowe i imprezy plenerowe. Prowadzone były działania 

integracji wielopokoleniowej gdzie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego przygotowały cukierki i kartki z życzeniami, które zostały przekazane naszym 

seniorom.  

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku, liczba pensjonariuszy korzystających z usług DDPS, 

zgodnie z wydanymi decyzjami narastająco wyniosła 35 osoby. 
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Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzi  również 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 Uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Podopieczni zakwalifikowani do tej formy pomocy korzystali nieodpłatnie od poniedziałku do 

soboty z gorącego posiłku w postaci zupy z wkładką. 

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

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

z poruszaniem się, miały dowożony codziennie posiłek w godzinach od 10.00 do 13.00 

do miejsca zamieszkania. 

Od stycznia do grudnia 2021 roku liczba podopiecznych korzystających z zup z wkładką wyniosła 

narastająco 58 osób, w tym: 

• na miejscu  30 osób, 

• dowóz do miejsca zamieszkania 28 osób. 
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DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIOR+ 

 

Zasady funkcjonowania Klubu Senior+ określa Regulamin Klubu „ Senior +” w Radomsku. 

Klub „Senior +” mieści się przy Placu 3 Maja 13 w Radomsku i funkcjonuje od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.  

Klub Senior + w Radomsku funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego 

„Senior +” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 

20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 

„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254) oraz obecnie w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Utworzenie Klubu „Senior+” było możliwe dzięki 

pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo i zostały 

skierowane przez MOPS w Radomsku do uczestnictwa w zajęciach Klubu. Decyzję o skierowaniu 

do Klubu oraz ustaleniu odpłatności podejmuje Dyrektor MOPS w Radomsku w formie decyzji 

administracyjnej. Uczestnictwo w Klubie jest odpłatne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 

w Radomsku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Klubie „Senior+”. Opłaty wnoszone są zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych. 

Klub “Senior+” posiada 20 miejsc.  

Uczestnicy przyjmowani są do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. 

Cele realizowane przez Klub “Senior+”: 

• motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego 

i zwiększenia udziału w życiu społecznym, 

• zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów - członków Klubu, 

integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk, 

• współpraca z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, ze stowarzyszeniami 

np. Caritas, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury, 

• wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką 

przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, 

• propagowanie kultury i sztuki, 

• upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia, 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów, 

• podtrzymywanie i rozpowszechnianie świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, 

• wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu społeczności 

lokalnej 

Zadania realizowane przez Klub “Senior+”: 
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• organizowanie dla uczestników Klubu atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, 

poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzw.: spotkania towarzyskie, 

• organizowanie wyjść do kina, teatru, 

• organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, 

muzyką, 

• organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia, 

• organizowanie spotkań tematycznych wyjść i wycieczek krajoznawczych, 

• współpraca z policją i strażą pożarną, prawnikami– wykłady i prelekcje na temat 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 

• organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje, tj. robótki ręczne, warsztaty 

kulinarne, plastyczne i inne, 

• organizowanie spotkań okolicznościowych.  

Zadnia realizowane przez Klub “Senior+” mają na celu: 

• poprawę sprawności manualnej i ruchowej, 

• dowartościowanie i wzrost samooceny osób starszych, 

• nabycie wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata, 

• budowanie więzi międzypokoleniowej, 

• wymiana doświadczeń i zainteresowań, 

• promowanie wiedzy o regionie, kulturze, tradycjach. 

 

Klub Senior + w Radomsku jest miejscem spotkań mieszkańców Radomska w wieku 60 i więcej 

lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. 

Celem Klubu Senior+ w Radomsku jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów 

do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.  

Zarządzeniem nr 34/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 

26 października 2020 roku działalność Klubu Senior +w okresie od 01.01.2021 do 07.03.2021 

była zawieszona, oraz od 27.03.2021 do 03.05.2021 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr 

ZRPS-III.9421.75.2021 z dnia 26.03.2021r. zawieszono działalność Klubu Senior +. W tym 

okresie pracownicy byli w stałym kontakcie telefonicznym z seniorami, służyli radą i pomocą oraz 

wsparciem, w ramach potrzeb robione były im zakupy. Klubowicze korzystali z programów 

edukacyjnych w internecie w formie podesłanych przez pracownika Klubu linków do stron jak 

również samodzielnie wyszukiwanych i przesyłanych pomiędzy klubowiczami z programami 

publicystycznymi, kulinarnymi itp. Podczas rozmów telefonicznych i grupowych na wideo czacie 

omawiane były informacje o zmianach w przepisach oraz bezpieczeństwie i zaleceniach 

dotyczących koronowirusa. 

W okresie pandemii COVID 19 zawieszono działalność Klubu Senior + w okresie od 01.01.2021 

do 07.03.2021 oraz od 27.03.2021 do 03.05.2021 w ramach terapii zajęciowej pracownicy byli 
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w stałym kontakcie telefonicznym z seniorami Klubu Senior+, służyli radą i pomocą oraz 

wsparciem w tych trudnych dla nich chwilach w ramach możliwości robione były im zakupy, jednak 

to wsparcie psychiczne było podstawową misją pracowników, rozmowy te odbywały się cyklicznie 

raz w tygodniu, jednak, gdy sytuacja Seniora tego wymagała i częściej. Z uwagi na fakt, że 

klubowicze są grupą bardzo zżytą ze sobą również nawzajem utrzymywali ze sobą kontakt. 

Jednocześnie rozmowy na wideo czacie choć w małym gronie był y okazją do wspomnień 

i refleksji. Po odwieszeniu działalności Klubu Senior + zgodnie 

z zadaniami  placówki organizowane były w ramach aktywizacji klubowiczów spotkania integrujące 

środowiska seniorów między innymi z seniorami z Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 

Klubowicze uczestniczyli w organizowanych lokalnie imprezach: kino, spektakle, koncerty, odczyty 

i spotkania w MDK w Radomsku. Klubowicze Klubu Senior+ wraz z pensjonariuszami DDPS 

w Radomsku bawili się wspólnie na piknikach również z zaprzyjaźnionym Środowiskowym Domem 

Samopomocy. Organizowali w okresie letnim wspólne spotkania grillowe i imprezy plenerowe. 

Klubowicze korzystają z możliwości krytej pływalni – Aqua aerobik oraz z nauki pływania dla 

Seniora jak również z kompleksu sportowo – rekreacyjnym „Aquara”. 

Klub “Senior+” posiada 20 miejsc. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku, liczba 

klubowiczów korzystających z Klubu Senior +, zgodnie z wydanymi decyzjami narastająco wyniosła 

20 osoby. 
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ZESPÓŁ PIERWSZEGO KONTAKTU 
 

1. Dyżury w Punkcie Pierwszego Kontaktu 

Pracownicy Zespołu Pierwszego Kontaktu prowadza działalność informacyjną dla mieszkańców 

miasta Radomska w zakresie:  

• możliwości uzyskania pomocy, kierowania spraw do właściwych instytucji 

• obsługa zgłoszeń do tut. Ośrodka, odpowiedzi na pisma łącznie 148 

• dokonywali analizy problemów przez osoby po raz pierwszy zgłaszające się do MOPS, 

kierując następnie do właściwych Zespołów łącznie 14 przekazań spraw.  

• wydali również 71 zaświadczeń dotyczących korzystania z pomocy społecznej. 

• Pracownicy Zespołu Pierwszego Kontaktu podejmowali również działania interwencyjne po 

zgłoszeniu ewentualnej możliwości wystąpienia przemocy wobec mieszkańców miasta 

oraz dot. zaniedbań opiekuńczo wychowawczych w 2021 roku przeprowadzono 39 tego 

typu interwencji.  

• Pracownicy Zespołu w 4 przypadkach takich jak np. pożary, zalania dokonywali oceny 

skutków zaistniałych zdarzeń losowych i przyznawali pomoc.  

• przeprowadzili również 98 wywiadów z bezdomnymi dla potrzeb ośrodków pomocy 

społecznej spoza Radomska oraz 100 pism do JOPS w powyższych sprawach. 

• Zespół Pierwszego Kontaktu prowadzi ewidencję pochówków sprawianych przez MOPS. 

W 2021 roku przeprowadzano łącznie 12 postępowań w sprawie pochówków, z czego 

pracownicy socjalni ZPK przeprowadzili 7 postępowań. 

 

2. Postępowanie w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

Zespół Pierwszego Kontaktu prowadził postępowania w zakresie potwierdzeń prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej przysługującej na podstawie w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sytuacji gdy: 

• dochód osób ubiegających się o świadczenia nie przekracza kryterium dochodowego 

zawartego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 

• nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej 

(dysproporcje dochodów i sytuacji majątkowej świadczeniobiorcy). Sytuacja materialno-

bytowa określana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez 

pracownika społecznego.  

Liczba rozpatrzonych wniosków w roku 2021 – 70. 

 

3. Mieszkanie o charakterze interwencji kryzysowej 

Kolejną działalnością Zespołu Pierwszego Kontaktu była obsługa lokalu mieszkalnego 

o charakterze interwencji kryzysowej. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób znajdujących się 

przejściowo w stanie kryzysu i wymagających natychmiastowej pomocy mieszkaniowej bez 
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względu na ich sytuację majątkową. Mieszkanie jest w pełni wyposażone w sprzęt AGD, meble, 

pościel i inne rzeczy codziennego użytku. W 2020 roku mieszkanie było użytkowane łącznie przez 

7 osób. Pracownicy Zespołu monitorowali przestrzeganie regulaminu korzystania z lokalu 

mieszkalnego, świadczyli pomoc w formie pracy socjalnej oraz udzielali pomocy w zakresie 

usamodzielnienia. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny. 

 

4. MKRPA 

Członkowie Zespołu Pierwszego Kontaktu złożyli 4 wnioski wobec osób nadużywających alkoholu. 

 

5. Zespół Interdyscyplinarny „NK“ 

Członkowie Zespołu Pierwszego Kontaktu uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, podczas których omawiane były sprawy organizacyjne pracy Zespołu i grup 

roboczych, dokonywano oceny sytuacji w rodzinach, w których występują przesłanki do 

zamknięcia procedury „Niebieskie Karty”, jak również podejmowano decyzje o zakończeniu 

procedury „Niebieskie Karty” bądź jej kontynuowaniu. Zespół Pierwszego Kontaktu zainicjował 

procedurę „Niebieskich Kart“ w 15 przypadkach. 
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KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
 

I. Zadania: 

- kontynuacja realizacji Projektu „Dobre miejsce” (rozpoczętego 1.09.2019r.) zakończonego dnia 

29.11.2021r, którego głównym celem było przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel Projektu miał być osiągnięty poprzez 

udzielanie uczestnikom form wsparcia w postaci instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

społecznym, edukacyjnym i zawodowym, w ramach funkcjonowania KIS. Klub Integracji 

Społecznej uczestników Projektu obejmował kompleksową pomocą w zakresie wsparcia 

psychologicznego, doradztwa zawodowego, działań edukacyjnych jak również świadczenia 

w środowiskach pracy socjalnej oraz udzielania stosownej i adekwatnej do potrzeb pomocy 

finansowej i świadczeń niefinansowych poprzez: 

- organizację zajęć w ramach wsparcia dla uczestników Projektu w KIS (grupowe warsztaty 

doradztwa zawodowego oraz zawodowe poradnictwo indywidualne, psychologiczne 

poradnictwo indywidualne i grupowe w ramach grup wsparcia, treningi umiejętności 

społecznych, zajęcia z języka angielskiego, wyjazdowe treningi motywacyjne, zajęcia 

grupowe w ramach racjonalnej terapii zachowań) 

- realizację 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, 

 

II. Finansowanie i wkład własny Projektu „Dobre miejsce”: 

1. Dofinansowanie: 

Dofinansowanie w ramach projektu konkursowego współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego (Poddziałanie 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). 

 

2. Okres realizacji: 

Projekt „Dobre miejsce” od 2019-09-01 do 29.11.2021 

Projekt „Chcemy działać” od 2021-09-01 do 2023-08-31.  

W okresie od 2021-03-27 do 2021-05-03 zawieszono działalność KIS decyzją Wojewody 

Łódzkiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę 

zakaźną COVID-19. 

Po odwieszeniu i wznowieniu działalności KIS, Projekt „Dobre miejsce” był realizowany w pełnym 

zakresie z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
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3. Wartość dofinansowania: 

Projekt „Dobre miejsce”  

Całkowita wartość Projektu: 1 035 032,50 zł 

Kwota dofinansowania: 879 776,50 zł 

Wkład własny: 155 256,00 zł 

 

Projekt „Chcemy działać” 

Całkowita wartość Projektu: 720 338,41 zł 

Kwota dofinansowania: 612 287,64 zł 

Wkład własny: 108 050,77 zł 

 

4. Wkład własny wykonany w 2021r: 

W ramach Projektu „Dobre miejsce” w 2021r. zrealizowano pomoc finansową - wkład własny:  

- zasiłek celowy EFS 97 253,74 zł 

- zasiłek celowy specjalny EFS 6 675,00 zł 

- świadczenie niepieniężne Opał EFS 7 207,87 zł 

- specjalny zasiłek celowy Opał EFS 899,00 zł 

- zasiłek celowy opał EFS 649,00 zł 

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

Razem: 112 684,61 zł 

 

Wypłacono również:  

- stypendium szkoleniowe EFS 29 943,20 zł 

- stypendium stażowe EFS 94 162,50 zł 

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

Razem: 236 790,31 zł 

 

III. Rezultaty do osiągnięcia po zakończeniu Projektu „Dobre miejsce”: 

Projekt zakładał realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym, uwzględniających działania 

na rzecz aktywnej integracji, zatrudnienie pracowników socjalnych realizujących wspólnie 

z uczestnikami projektu kontrakty socjalne. Zakładane rezultaty do osiągnięcia przez uczestników 

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po zakończeniu udziału w Projekcie 

i zrealizowaniu całej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej: 

- 7 os. o statusie poszukujące pracy po opuszczeniu projektu, 

- 15 os. pracujących ( w tym pracujących na własny rachunek) 

- 50 os. które nabędą kwalifikacje zawodowe lub kompetencje po opuszczeniu projektu, 

- 60 osób objętych wsparciem, 
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- 6 os. z niepełnosprawnością objętych wsparciem. 

 

Projekt „Dobre miejsce” realizowany na terenie miasta Radomska miał na celu wzrost zdolności 

do zatrudnienia klientów pomocy społecznej z terenu miasta Radomska, wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Osiągnięte rezultaty: 

- po zakończeniu Projektu 1 osoba podjęła staż z Powiatowego Urzędu Pracy, 14 osób podjęło 

zatrudnienie a 12 osób kontynuowało zatrudnienie. 

 

IV. Uczestnicy – beneficjenci działań, usług świadczonych przez Klub Integracji Społecznej: 

Klub Integracji Społecznej zakładał objęcie wsparciem w ramach Projektu „Dobre miejsce” 60 

uczestników, do Projektu zrekrutowano 66 osób, z czego 63 zakwalifikowano. Na dzień 

01.01.2021r udział w Projekcie kontynuowało 50 osób, dnia 29.11.2021 uczestnictwo 

w Projekcie zakończyło 47 os. które były objęte wsparciem w zakresie reintegracji społecznej 

i zawodowej.  

W ramach Projektu ”Chcemy działać” zrekrutowano 40 uczestników, zrealizowano po 40 godzin 

spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym, celem ustalenia i opracowania indywidualnych 

ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej. Ponadto zrealizowano 15 godzin zajęć z poradnictwa 

psychologicznego indywidualnego. 

 

V. Kontrakty socjalne: 

W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałaniu 

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 2021 r. poz. 1100 ze zm.) w ramach realizacji zadań projektowych Projektu 

„Dobre miejsce” w 2021r z uczestnikami było zawartych 50 kontraktów socjalnych część „B”, 

natomiast w ramach prac społecznie użytecznych (w okresie od 01.04.2021 do 30.11.2021r.) 

z uczestnikami zawarto 11 kontraktów socjalnych część A. Kontrakty socjalne określały 

zobowiązania uczestników w trakcie realizacji Projektu oraz zakres wykonywanych prac społecznie 

użytecznych.  

W ramach realizacji zadań projektowych Projektu „Chcemy działać” w 2021r z uczestnikami 

zawarto 40 kontraktów socjalnych część B, które są w trakcie realizacji. 

 

VI. Działania KIS zrealizowane w 2021r: 

W ramach Projektu „Dobre miejsce” w okresie do 29.11.2021r zrealizowano zadania (zgodnie 

z poz. VI - Szczegółowy budżet projektu): 
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1. Usługa treningu umiejętności społecznych - 730 godzin 

2. Usługa psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego : łącznie 283 godziny 

w tym: poradnictwo indywidualne – 91 godzin  

poradnictwo grupowe - 192 godziny 

3. Zajęcia języka angielskiego – 280 godzin 

4. Grupowe zajęcia w ramach racjonalnej terapii zachowań – 192 godziny 

5. Szkolenia zawodowe:  

L.p. Nazwa kursu/szkolenia Termin od-do Liczba osób 
skierowanych 

Liczba osób, które 
ukończyły 
szkolenie 

1. palacz CO  15.03.2021-
19.03.2021 

3 os. 
skierowane, 

3 ukończyły 

2. obsługa komputera 
kontynuacja 

07.04.2021-
19.04.2021 

13 os. 
skierowanych, 

12 ukończyło 

3. florystyka i bukieciarstwo 20.04.2021-
07.05.2021 

13 os. 
skierowanych 

11 ukończyło 

4. obsługa kasy 
fiskalnej/nowoczesny 
sprzedawca 

18.03-
26.03.2021 i 
20.04.2021-
22.04.2021 

7 os. 
skierowanych 

7 ukończyło 

5. kucharski  24.05.2021-
22.05.2021  

11 os. 
skierowanych 

7 ukończyło 

6. opiekun osób starszych i 
niepełnosprawnych 

01.07.2021 -
13.08.2021  

7 os. 
skierowanych 

5 osób ukończyło, 2 
nie zdały egzaminu, 

7. prawa jazdy kat. B  19.10.2021 – 
12.11.2021 

skierowano 8 
osób 
 

8 osób ukończyło 
kurs, w trakcie 
zdawania 
egzaminów, 

 

Łącznie: zrealizowano 7 szkoleń zawodowych, na szkolenia skierowano 62 osoby, 

53 ukończyły szkolenia. 

6. Staże zawodowe: 

W 2021 roku zrealizowano 14 staży zawodowych (w tym 4 osoby – staż 

sześciomiesięczny, 10 osób – 4 m-ce). Wypłacono stypendium stażowe w 2021r 

w wysokości 94 162,50 zł.  

 

VII. 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 Projektach pracę socjalną i pomoc finansową świadczy dwóch pracowników socjalnych, którzy 

mieli średnio po 25 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, 
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pościel, odzież, obuwie, ręczniki, bielizna pościelowa, zakup sprzętu agd, zakup łóżka oraz pomoc 

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) z Programu 

„Posiłek w domu i w szkole”. Wśród 50 uczestników objętych działaniami Projektowymi (P.”Dobre 

miejsce”), było 6 osób, które pobierały z tut Ośrodka zasiłek stały wraz z opłaconą składką 

zdrowotną oraz 7 środowisk, w których była prowadzona procedura „Niebieskie karty”. Ponadto 

uczestnicy Projektu korzystali z pomocy w formie: chleby, zupy z dowozem, posiłku podczas 

spotkania wigilijnego, rodzinnej paczki świątecznej, żywności z programu POPŻ (40 rodzin), dzieci 

uczestników miały opłacane posiłki w szkołach i przedszkolach. W Projekcie „Chcemy działać” 

4 uczestników pobiera zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną i w jednym środowisku jest 

procedura „Niebieskie karty”. 

Ponadto pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej wspomagali swoich Klientów w załatwianiu 

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. 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. 

 

VIII. Ponadto w 2021r, realizowano zadania związane z bieżącą działalnością Klubu Integracji 

Społecznej 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 (11 uczestników), 

- bieżące wyszukiwanie ofert pracy dla klientów KIS, aplikowanie drogą internetową 

na dostępne oferty pracy, 

- bezpośrednia współpraca z PUP w Radomsku, 

- stała współpraca z pracownikami socjalnymi rejonów oraz działami współrealizującymi 

Projekt „Dobre Miejsce” oraz „Chcemy działać”. 

 

IX. Plan działań do realizacji w 2022r.: 

Kontynuacja realizacji Projektu „Chcemy działać” w 2022r, który stworzy możliwość dalszego 

objęcia uczestników Projektu 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 
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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 będą miały 

możliwość pracować na grupach wsparcia i treningach umiejętności społecznych. Dodatkową 

formą będzie wsparcie doradcy zawodowego, który wspólnie z uczestnikiem będzie pracował nad 

zmianą postawy zawodowej, adaptacją w warunkach zawodowych, wizerunkiem i autoprezentacją 

oraz wiedzą na temat przepisów z zakresu prawa pracy. 

Kontynuacja Projektu pod nazwą „Chcemy działać” w okresie 01.09.2021 – 31.08.2023r. 

dla uczestników Klubu Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, to 

szansa aktywnego powrotu do pełnienia prawidłowych ról społecznych w sferze społecznej 

i zawodowej, dla uczestników oraz ich środowiska zewnętrznego.  

Planowane na 2022 rok wsparcie będzie realizowane w ramach KIS funkcjonującego 

w strukturach MOPS i będzie obejmować: 

- naukę języka obcego, w oparciu o potrzeby obecnego rynku pracy i potencjalnych 

pracodawców, 

- zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych, gdzie uczestnicy będą mieli 

możliwość nabywać umiejętności m.in. gospodarowania budżetem domowym, dzielenia 

się obowiązkami w ramach gospodarstwa domowego, 

- zorganizowanie szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu uwzględniających ich 

predyspozycje osobowościowe i potrzeby lokalnego rynku pracy, w tym kurs opiekuna 

osób starszych i niepełnosprawnych, 

- dla 4 uczestników Projektu planuje się zorganizowanie stażu zawodowego oraz 

sfinansowanie stypendium stażowego, 

- praca socjalna będzie realizowana przez cały okres udziału uczestnika w Projekcie, 

- Projekt uwzględnia również realizację świadczeń, polegającą na udzielaniu wsparcia 

uczestnikom Projektu w postaci zasiłków celowych i pomocy w naturze. 

 

Dodatkowo Klub Integracji Społecznej w 2022 będzie kontynuował działania: 

- prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw gotowości do podjęcia pracy 

(poprzez organizowanie treningów autoprezentacji, zachowania i wyglądu, przygotowania 

się i prawidłowego zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej), 

- prowadzenie działalności edukacyjnej (w zakresie nauki pisania CV, listu 

motywacyjnego), 

- terapeutycznej (w zakresie wzmocnienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze 

stresem, asertywności, empatii) oraz 

- działalności szkoleniowej (w zakresie zajęć praktycznego poszukiwania pracy drogą 

elektroniczną tj. założenia zawodowej skrzynki e-mail, pisania dokumentów aplikacyjnych 

i rozsyłania aplikacji odpowiadając na oferty internetowe), 
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- 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, 

- udzielanie pomocy członkom rodzin poprzez aktywizowanie ich do czynnego 

poszukiwania pracy i pomoc w rozwiązywaniu kryzysu w rodzinie spowodowanym 

bezrobociem, 

- prowadzenie działań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych bezrobotnych - poszukujących pracy lub zagrożonych zwolnieniem 

z pracy, 

- prowadzenie działań w zakresie zmiany negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób 

bezrobotnych oraz niepełnosprawnych korzystających z pomocy MOPS i pozostających bez 

pracy, 

- upowszechnianie 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. 

  



 

 
75 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ORGANIZOWANE 
NA TERENIE MIASTA RADOMSKA W 2021 ROKU 

 

Prace społecznie użyteczne organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 21 grudzień 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie 

użytecznych. 

1. W 2021 roku 25 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej zostało skierowanych do wykonywania prac społecznie 

użytecznych w okresie od 17.05.2021r. do 30.11.2021r. (na podstawie Porozumienia Nr 1/2021 

z dnia 22.03.2021r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy 

Starostą Powiatu Radomszczańskiego, a Urzędem Miasta Radomska). 

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 od 17.05.2021r. 

do 30.11.2021r. na terenie miasta: 

a) sprzątaczka, robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy obsługi biurowej  na terenie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, Urzędu Miasta Radomska, 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku, Miejskiego Domu Kultury 

w Radomsku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Radomsku. 

b) pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej w Dziale Usług Opiekuńczych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, 

c) goniec w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku, 

4. Koszt prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie Miasta Radomska 

w okresie od 17.05.2021r. do 30.11.2021r. 

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.  V 2021r.  20 351 8,70 zł 3053,7 
2.  VI 2021r.  22 761 9,00 zł 6849 
3.  VII 2021r.  22 794 9,00 zł 7146 
4.  VIII 2021r.  20 617 9,00 zł 5553 
5.  IX 2021r.  23 729 9,00 zł 6561 
6.  X 2021r.  18 605 9,00 zł 5445 
7.  XI 2021r.  17 633 9,00 zł 5697 

Udział Funduszu Pracy 60 % 24 182,82 
Udział Gminy 40 % 16 121,88 
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RADOMSZCZAŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 
 

Radomszczańska Karta Dużej Rodziny oparta 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 

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 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. 
Wyszczególnienie rodzin,  

którym wydano karty 
„Dużej Rodziny” 

Liczba rodzin Ilość kart  
„DUŻA RODZINA” 

Z trojgiem dzieci 67 331 

Z czworgiem i więcej dzieci 8 47 

Łącznie 75 378 
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REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU  
„KARTA DUŻEJ RODZINY” 

 

Na terenie Radomska w 2021 r. wydano 384 „Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny” dla 206 

rodzin. Liczba wydanych kart dla dzieci: 221, liczba wydanych kart dla rodziców: 163. 
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