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WSTĘP 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przedstawia sprawozdanie  

z działalności za 2013 rok w odniesieniu do zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz zdiagnozowanych problemów społecznych dotyczących 

mieszkańców Stalowej Woli. 

W sprawozdaniu ujęto zadania i strukturę organizacyjną Ośrodka, formy wspierania 

osób i rodzin w rozwiązywaniu zgłaszanych trudnych sytuacji życiowych oraz wydatki 

finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Wielkość udzielonej pomocy oraz liczbę osób obrazują zestawienia tabelaryczne 

obejmujące lata  2010 – 2013. 

 Przedstawiono również formy aktywizacji biorców pomocy społecznej w zakresie 

podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz 

integracji ze środowiskiem w oparciu o programy pomocowe  z zakresu pomocy społecznej. 

 Diagnoza problemów społeczności lokalnej miasta Stalowa Wola jak również 

najczęściej pojawiające się przesłanki korzystania z pomocy społecznej wskazują, że do 

najbardziej “dotkliwych” problemów zaliczają się: bezrobocie, niepełnosprawność, 

demograficzne starzenie się społeczeństwa, dysfunkcyjność rodzin pod względem 

opiekuńczo-wychowawczym a także uzależnienia od alkoholu i innych używek. 

 Do najczęściej zgłaszanych powodów ubiegania się o pomoc obok niestabilnej 

sytuacji na rynku pracy, utraty dotychczasowego źródła dochodu, braku nowych miejsc pracy  

i utrzymującego się długotrwałego bezrobocia zaliczyć należy wzrost kosztów utrzymania 

rodziny związany ze wzrostem opłat za media, cen artykułów żywnościowych, kosztów 

leczenia, itp. Niejednokrotnie osoby i rodziny po wyczerpaniu swoich zasobów i możliwości 

pozwalających na samodzielne utrzymanie rodziny popadały w bezradność i kryzys 

psychiczny. Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na wzmożoną pracę socjalną  

i poradnictwo specjalistyczne. Świadczona w tym zakresie pomoc w ramach posiadanej kadry 

i ograniczonych warunków lokalowych Ośrodka staje się niewystarczająca. 

 Kolejnym problemem społecznym jest pogłębiające się demograficzne starzenie się 

społeczeństwa. Obok spadku liczby urodzeń niepokojącym zjawiskiem jest nieustająca 

tendencja migracji ludzi młodych z miasta, co powoduje rozluźnienie więzi rodzinnych ze 

starszym pokoleniem. Ludzie starsi pozostają osamotnieni w chwili gdy wzrasta ich 

zapotrzebowanie na zainteresowanie i opiekę ze strony najbliższych. Oznacza to nie tylko 
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wzrost zapotrzebowania na opiekę socjalną i zdrowotną, ale także stworzenie właściwego 

klimatu społecznego wokół ludzi starszych. 

 

I. ZADANIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STALOWEJ WOLI. 

1.1. Zadania i ramy prawne 

 

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich 

udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej oraz akty wykonawcze do w/w ustawy.  

Pomoc społeczna, zgodnie z art. 15 Ustawy o pomocy społecznej polega 

w szczególności na: 

 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

 pracy socjalnej, 

 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 

Natomiast szczegółowe zadania Ośrodka odnoszące się do zadań własnych  

i własnych obowiązkowych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zleconych gminie 

wynikają z art.17 i art.18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. a zakres ich realizacji został 

przedstawiony w dalszej części sprawozdania. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli prowadzi bieżącą działalność   

w tym świadczy pomoc na rzecz mieszkańców miasta w oparciu o następujące przepisy 

prawne:  

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 

182), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, 

z późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych 

(t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 1585 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. z 2011r. 

Dz. U. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 

1240 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010r. Dz. 

U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  

finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 168), 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 

z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), 

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

(t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 135 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 poz. 

1245), 

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598  z późn. zm.), 

 Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. 

 

 



 

6 

 

 

1.2.  Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

 
Kadrę Ośrodka zatrudnioną na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiło 190 osób tj. 182,10 

etatu (w tym 7 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 3 na zastępstwo). 

Poniższa tabela przedstawia strukturę zatrudnienia.  

 

Wyszczególnienie Ogółem 

dyrektor 1 

zastępca dyrektora 1 

pracownicy socjalni ogółem 47 

z tego:                                                              

starszy specjalista pracy socjalnej  
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specjalista pracy socjalnej 9 

starszy pracownik socjalny 21 

pracownik socjalny 7 

asystenci rodziny 4 

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze 38 

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 

Konsultanci (prawnicy i psycholodzy) 6 

pozostali pracownicy (administracja, księgowość, 

kierownicy)  
33 

Klub Integracji Społecznej 4 

Klub Trzeźwego Życia 1 

Kuchnia przy MOPS 7 

Ośrodki Wsparcia 32 

w tym:                                                                      

Dzienny Dom Pobytu 
6 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica 

TĘCZA 10 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS 
16 
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1.3.  Kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia pracowników Ośrodka. 

 

Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest 

posiadanie dobrego zespołu pracowników wyposażonego w specjalistyczną wiedzę 

i doświadczenie. Ustawa o pomocy społecznej określa, kto może zostać pracownikiem 

socjalnym. Zgodnie z art. 116 ust. 1 może to być osoba, która posiada dyplom ukończenia 

kolegium pracowników służb społecznych lub ukończyła studia wyższe na kierunku praca 

socjalna, lub do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, 

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki 

o rodzinie. 

W ostatnich latach można obserwować stały wzrost liczby realizowanych przez pomoc 

społeczną zadań, co wiąże się z koniecznością stałego doskonalenia zawodowego, 

poszerzania posiadanej wiedzy i umiejętności. Rosnące wymagania w stosunku do 

pracowników socjalnych, jak i  pracowników obsługi administracyjno – finansowej Ośrodka, 

zaowocowały wzrostem poziomu wykształcenia kadry w ostatnich latach.  

Większość pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

legitymuje się wykształceniem wyższym – 88 osób (46,32%), przy czym wykształcenie 

wyższe magisterskie posiada 77 osób, wyższe licencjackie 10 osób oraz 1 osoba posiada tytuł 

doktora. Ponadto w 2013 r. zatrudnionych było 76 osób (40%) z wykształceniem średnim, 

w tym 31 osób ukończyło szkoły policealne, 19 osób (10%) z wykształceniem zawodowym 

oraz 7 osób z wykształceniem podstawowym (3,68%).  

W 2013 r. 1 osoba uzupełniała wykształcenie na studiach magisterskich, oraz 1 osoba 

na studiach doktoranckich. Aktualnie 6 osób podwyższa swoje wykształcenie na studiach 

podyplomowych z zakresu „Diagnozy dziecka i rodziny”, „Asystenta rodziny” oraz 

„Zamówień publicznych”.  

Pracownicy Ośrodka w 2013 r. uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, 

konferencjach oraz seminariach organizowanych przez firmy zewnętrzne. W ubiegłym roku 

52 pracowników wzięło udział w 35 płatnych szkoleniach zewnętrznych oraz 38 

pracowników w 26 szkoleniach bezpłatnych m.in. finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. W tym także pracownicy MOPS występowali na seminariach i konferencjach 

jako prelegenci, przedstawiając dobre praktyki. 

Przeprowadzone szkolenia obejmowały swoim zakresem między innymi następujące tematy: 
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Szkolenia płatne: 

1. Spotkanie szkoleniowe z kadrą pomocy społecznej (założenia do nowelizacji ustawy  

o pomocy społecznej; Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 

proponowane zmiany; EFS – nowa perspektywa; Program dożywiania i FEAD); 

2. Asystent Rodziny; 

3. Zmiany i przyszłość pomocy społecznej wyzwania, zadania, interpretacja przepisów 

prawnych, nowelizacja przepisów o pomocy społecznej 

4. Ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, rozwód i separacja oraz 

uznawane orzecznictwa zagranicznego, 

5. Kontrowersyjne interpretacje zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie utrudniające realizację obowiązków służbowych; 

6. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – wykładnia prawna dla pracowników ops  

i dps; 

7. System pomocy społecznej – istotne zmiany i ich praktyczne zastosowanie; 

8. Najnowsze zmiany w systemie prawnym pomocy społecznej; 

9. XII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych „Pomoc społeczna  

a wyzwania ekonomii społecznej”; 

10. Szkolenie dla użytkowników systemu POMOST Std; 

11. Praca ze sprawcą przemocy; 

12. Praca z ofiarą i sprawcą przemocy; 

13. Warsztaty dotyczące zmienionego formularza Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 

rok 2012; 

14. Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci; 

15. Najnowsze zmiany w systemie prawnym pomocy społecznej 

16. Oprogramowanie do obsługi Wsparcia Rodziny  

17. Zamówienia publiczne w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej; 

18. Przemoc w rodzinie w aspekcie wybranych zagadnień prawnych; 

19. Oskładkowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej; 

20. Praca ze sprawcą przemocy, 

21. Odpłatność za pobyt w DPS; 

22. Zarządzanie dokumentacją w pomocy społecznej 

23. Sprawozdawczość budżetowa; 

24. Zamknięcie ksiąg rachunkowych; 

25. Inwentaryzacja, klasyfikacja, przekazywanie środków trwałych; 
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26. Zasady rozliczania projektów POKL 2007-2013; 

27. Wydatki strukturalne; 

28. Nowa wersja programu Płatnik; 

29. Podatek dochodowy od osób fizycznych; 

30. Czas pracy; 

31. Prowadzenie akt osobowych; 

32. Zamówienia do 14 tyś. euro a zamówienia publiczne w świetle Ustawy Prawo 

zamówień publicznych po nowelizacji z 20 lutego 2013 r., sprawozdawczość 

wydatków do 14 tyś. euro; 

33. Udzielanie zamówień publicznych na dostawę art. Spożywczych; 

34. Prowadzenie i dokumentowanie robót remontowych w budynkach; 

35. Zasady konstruowania dokumentów przetargowych. 

Szkolenia bezpłatne: 

1. Kodeks postępowania administracyjnego; 

2.  Praca z osobą autystyczną i jej rodziną; 

3. Dobre praktyki ekonomii społecznej; 

4. Budżet zadaniowy z elementami kontroli zarządczej; 

5. Ochrona danych osobowych; 

6. Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej; 

7. Profilaktyka przemocy; 

8. Trening interpersonalny i intrapsychiczny; 

9. Forum o pomocy Diagnoza problemów społecznych na podkarpaciu; 

10. Seminarium dotyczące funkcjonowania systemu Rejestr Jednostek Pomocy 

Społecznej; 

11. Realizacja, rozliczanie oraz zamykanie projektów systemowych w ramach Priorytetu 

VII; 

12. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej; 

13. Szkolenie z obsługi aplikacji dziedzinowej POMOST; 

14. IV Konferencja Pracowników Socjalnych „Planowanie i wdrażanie organizacji 

społeczności lokalnej”; 

15. Rozwój gospodarki społecznej w województwie podkarpackim szansą na ograniczenie 

wykluczenia społecznego; 

16. Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

przemocy ze względu na płeć- MOPS jako prelegent; 
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17. Organizowanie społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna; 

18. Szkolenie dla kadry pomocy społecznej w zakresie wsparcia ofiar handlu ludźmi; 

19. Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych; 

20. SUWAK – innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci; 

21. Konferencja „Innowacyjny model obsługi osób pozostających bez zatrudnienia  

w wieku 50+”; 

22. Konferencja „Idea asystentury rodzinnej w praktyce” MOPS w Stalowej Woli jako 

prelegent; 

23. Konferencja „Asystent rodziny na podkarpaciu” MOPS w Stalowej Woli jako 

prelegent; 

24. Bezpieczna więź jako czynnik chroniący; 

25. Podkarpacki konwent informatyków; 

26. Seminarium dot. wsparcia osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do 

informacji i usług zamieszanych w Internecie. 

 

Ponadto w siedzibie MOPS organizowano szkolenia wewnętrzne w ramach 

samokształcenia pracowników, prowadzone zarówno przez zewnętrznych 

specjalistów jak i przez pracowników Ośrodka. W 2013 roku zorganizowano 14 

takich spotkań szkoleniowych: 

1. Przemoc w rodzinie – procedury postępowania, wzory dokumentów – 33 

pracowników. 

2. Prawidłowe sporządzanie wywiadu środowiskowego w tym poprawność 

przygotowania dokumentacji do przyznania świadczenia – 30 pracowników. 

3. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – informacja dla 

pracowników socjalnych – 31 pracowników. 

4. Aktualizacja informacji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej – 29 

pracowników. 

5. Kryteria dokonywania okresowej oceny pracowników Działu Pomocy Środowiskowej 

– 32 pracowników. 

6. Projekt „Empa@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego” 

– 35 pracowników. 

7.  Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej – 28 

pracowników. 

8. Wybór przedstawiciela pracowników do konsultacji społecznych – 30 pracowników. 

9. Informacja dotycząca wyprawki szkolnej i stypendium szkolnego (Rozporządzenia) – 

19 pracowników. 
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10. Zasady wydawania żywności i odzieży z PKPS i PCK. Informacja dotycząc a akcji 

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2013 ” – 23 pracowników. 

11. Prawidłowe sporządzanie wywiadu środowiskowego w tym tworzenia diagnozy 

społecznej, rozeznania i właściwego określenia potrzeb- 32 pracowników. 

12.  Informacja na temat regulaminu pracy obowiązującego w MOPS Stalowa Wola – 41 

pracowników. 

13. Informacja dotycząca spotkania wigilijnego dla klientów MOPS oraz wydawania 

posiłków i suchego prowiantu w okresie świątecznym – 30 pracowników. 

14. Interwencja wobec ofiary i sprawców przemocy – 29 pracowników 

 

 

 

1.4.  Struktura organizacyjna 
 

Obecna struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 

odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni 23 lat potrzeby środowiska lokalnego, określone 

w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne 

formy pomocy. 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wewnętrzny podział organizacyjny przedstawia się  

w sposób przedstawiony według schematu organizacyjnego MOPS w Stalowej Woli. 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STALOWEJ WOLI  

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło opracowania: materiały własne MOPS
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1.5.  Pomoc społeczna 

 

W każdej społeczności lokalnej pewien procent ludzi nie radzi sobie  

z przystosowaniem się do istniejących warunków ekonomicznych i społecznych.  

Pomoc społeczna tworzy szansę przetrwania dla jednostek i grup znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej, nie potrafiących samodzielnie poradzić sobie z problemami 

funkcjonowania społecznego.   

Głównym celem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do  

życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby  

i rodziny korzystające ze wsparcia instytucji pomocy społecznej zobowiązane są do 

współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez wykorzystanie 

własnych zasobów (materialnych i niematerialnych), możliwości i uprawnień. 

 

Liczbę klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli                 

w poszczególnych latach 2010 - 2013 roku przedstawia tabela. 

 

LICZBA RODZIN OBJĘTYCH ŚWIADCZENIAMI POMOCY SPOŁECZNEJ 

W LATACH 2010 – 2013  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ROK 

2010 2011 

2616 

1705 

3877 

2012 2013 

LICZBA OSÓB, KTÓRYM 

PRZYZNANO DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

3018 2616 

 

2620 

 

 

2847 

LICZBA RODZIN 1923 1705 1727 1846 

LICZBA OSÓB W RODZINIE 4354 3877 3800 4019 

 

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

1. ubóstwa, 

2. sieroctwa, 

3. bezdomności, 

4. bezrobocia, 
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5. niepełnosprawności, 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7. przemocy w rodzinie, 

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

  gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

        10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub       

            ochronę uzupełniającą, 

        11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,  

        12. alkoholizmu lub narkomanii 

        13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 

        14. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Katalog powodów przyznania pomocy społecznej określony w ustawie o pomocy społecznej 

nie jest zamknięty, nie można więc wykluczyć udzielenia pomocy ze względu na wystąpienie 

innej niż wymienione w ustawie przyczyny. 

Identyfikacja osób wymagających pomocy oraz diagnoza ich sytuacji społecznej  

w drodze wywiadu środowiskowego pozwala na określenie powodów, z których jednostka 

lub rodzina znalazła się w kryzysie i wymaga interwencji ze strony ośrodka. 

Głównymi powodami udzielenia pomocy społecznej przez MOPS w Stalowej Woli   

w 2013 r, podobnie jak w latach ubiegłych były: 

- długotrwała lub ciężka choroba 

- bezrobocie 

- niepełnosprawność 

- ubóstwo. 

Natomiast nie zdiagnozowano na terenie miasta Stalowej Woli problemu handlu ofiar ludźmi, 

uchodźctwa i wynikających z tego powodu trudności w adaptacji i integracji oraz klęski 

żywiołowej i ekologicznej. 

Zaznaczyć należy, że u osób i rodzin pozostających w zakresie działania pomocy społecznej 

wielokrotnie występuje więcej niż jedna przesłanka objęcia pomocą. Z tych względów 

poniższa tabela, w której przedstawiono liczbę osób i rodzin korzystających z różnych form 

pomocy, a którym pomoc przyznano na podstawie różnych powodów ustalonych w oparciu  

o diagnozę społeczną, nie obrazuje ogólnej liczby osób korzystających ze świadczeń. 

Przytoczone dane w poszczególnych rubrykach tabeli nie podlegają sumowaniu. 
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POWODY PRZYZNANIA POMOCY W  LATACH   2010 – 2013r 

 
 

POWODY TRUDNEJ SYTUACJI 

 ŻYCIOWEJ 

 

2010 2011 2012 2013    

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w  

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

  

0 1 2 1 2 1 2 1 2  

UBÓSTWO 899 2108 807 1864 850 1911 1039 2369  

SIEROCTWO - - 1 2 1 2 1 3  

BEZDOMNOŚĆ 65 70 58 89 56 61 81 91  

POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 

W TYM : WIELODZIETNOŚĆ 

67 313 109 539 80 372 43 167  

28 157 74 421 44 248 9 53  

BEZROBOCIE 1018 2950 923 2601 938 2461 1046 2687  

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 933 2022 852 1711 886 1792 922 1827 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA 

CHOROBA 
1206 2584 1086 2105 1250 2542 1347 2686  

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK -

WYCH. I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - 

OGÓŁEM 

W TYM: 

                RODZINY NIEPEŁNE 

                RODZINY WIELODZIETNE 

488 1702 433 1473 508 1692 546 1721 

 

247 800 211 717 285 940 303 982  

160 848 143 771 137 732 143 723  

PRZEMOC W RODZINIE 40 150 42 153 52 151 75 219  

ALKOHOLIZM 301 601 223 356 316 582 367 663  

NARKOMANIA 7 26 - - 4 10 4 10  

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU 

DO ŻYCIA PO OPUCZCZENIU 

ZAKŁADU KARNEGO 

27 51 24 31 24 41 
 

50 

 

88 

 

ZDARZENIE LOSOWE 112 124 2 3 - - 1 3  

SYTUACJA KRYZYSOWA 41 163 7 19 8 17 23 36  

 

Działania pomocy społecznej dostosowane są do indywidualnych potrzeb osób                      

i rodzin. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej formy, rodzaj i rozmiar świadczenia winny 

być odpowiednie do ustalonych okoliczności przez pracownika socjalnego w drodze 

przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, zebranej dokumentacji i zdiagnozowanych 

problemów. Potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom  

i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. 

Wśród świadczeń pomocy społecznej wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje  

świadczeń: pieniężne tj. zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe i niepieniężne  

przyznawane w formie rzeczowej usługowej bądź w naturze. 

Podstawowym działaniem Ośrodka jest praca socjalna i świadczenie usług socjalnych. 

Świadczenia materialne stanowią jedynie uzupełnienie tych działań.  
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II. FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

2.1. Rodzaje świadczeń w pomocy społecznej. 

Podstawowym działaniem Ośrodka jest praca socjalna i świadczenie usług socjalnych.  

Świadczenia materialne: pieniężne, rzeczowe lub w naturze stanowią jedynie uzupełnienie 

tych działań.  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej formy, rodzaj i rozmiar świadczenia winny 

być odpowiednie do ustalonych okoliczności przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu 

środowiskowego i zebranej dokumentacji. 

Świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej realizowanymi przez ośrodki pomocy 

społecznej są: 

1. zasiłek stały 

2. zasiłek okresowy 

3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 

4. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez 

sąd. 

Świadczenia niepieniężne; 

 1.  praca socjalna 

 2.  składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

 3.  pomoc rzeczowa 

 4.  sprawienie pogrzebu 

 5.  poradnictwo specjalistyczne 

 6.  schronienie 

 7.  posiłek 

 8.  niezbędne ubranie 

 9.  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia 

         10.  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach 

               wsparcia, 

         11.  pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 

         12. interwencja kryzysowa. 
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Od 1 października 2012 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 

zostały zweryfikowane kryteria dochodowe określające uprawnienia do korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej.  

W związku z powyższym w roku 2013 prawo do świadczeń z pomocy społecznej 

przysługiwało: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty  542,00 zł. 

Kwota ta zwana jest „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej” 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł,  

zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie” 

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie zwanej „kryterium dochodowym rodziny”. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie, której dochód przekracza 

kryterium dochodowe może być przyznana pomoc bezzwrotna lub pod warunkiem zwrotu 

całości lub części wydatków poniesionych na ten cel. 

W większości przypadków do jednej osoby czy rodziny kierowane były różne rodzaje                       

i formy pomocy. Do najczęściej przyznawanych świadczeń pieniężnych w 2013 roku zaliczyć 

należy zasiłki okresowe (dla 814 rodzin) i celowe (dla 984 rodzin) na zabezpieczanie      

bieżących podstawowych potrzeb bytowych oraz realizowana w ramach wieloletniego  

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomoc w naturze w formie posiłków dla 

dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla osób dorosłych a także zasiłków celowych na 

przygotowanie posiłku. Łącznie skorzystało 3800 osób.  

 

2.2.  Świadczenia pieniężne. 

 

Zasiłek stały. 

 Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przeznaczonym dla osób  niezdolnych 

do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy z tytułu niepełnosprawności. 

Kryterium wieku kwalifikujące do tego zasiłku oznacza osiągniecie wieku emerytalnego 

określonego w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Natomiast w przypadku niepełnosprawności przyjmuje się tylko niepełnosprawność  

w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
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Z uwagi na sposób obliczania kwoty tego zasiłku, jest on świadczeniem wyrównującym 

dochód osoby uprawnionej do wysokości odpowiedniego kryterium. Maksymalna kwota 

zasiłku stałego wynosi 529,00 zł. Natomiast kwota minimalna świadczenia nie może być 

niższa niż 30,00 zł. 

Zasiłek stały ustala się do wysokości: 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej (542,00 zł), a dochodem tej osoby,  

2) w przypadku osoby w rodzinie  - przysługuje w sytuacji gdy dochód własny tej osoby, 

jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na 

osobę w rodzinie, czyli od kwoty  456,00 zł - kwota  zasiłku stanowi różnicę między 

kryterium na osobę w rodzinie a faktycznym dochodem na osobę w rodzinie. 

 

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał uprawnienia do tego 

świadczenia 352 osobom w 342 rodzinach. Wypłacono 3 389  świadczeń w łącznej kwocie   

1 109 204,00 zł.  Średnia wysokość świadczenia wynosiła 386,31 zł. 

Z powodu niepełnosprawności zasiłek ten otrzymało 321 osób, w tym : 

- 261 osób legitymowało się niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym,  

- 60 osób – niepełnosprawnością w stopniu znacznym. 

Z powodu wieku zasiłek stały przyznano 31 osobom. 

Wśród osób uprawnionych do zasiłku stałego – 254 osób to osoby samotnie gospodarujące, 

98 osób – to osoby w rodzinie. 

Realizację zasiłku stałego w latach  2010 - 2013 obrazuje poniższa tabela. 

 

REALIZACJA ZASIŁKU STAŁEGO W LATACH  2010 - 2013 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

ROK 

2010  2011 2012 2013 

Ilość osób uprawnionych 

a) w tym z powodu 

- wieku 

- niepełnosprawności w stopniu znacznym 

- niepełnosprawności w stopniu 

umiarkowanym 

b) w tym: 

- osoby samotnie gospodarujące 

- osoby w rodzinie 

295 

 

24 

45 

226 

 

 

209 

86 

314 

 

22 

50 

242 

 

 

227 

90 

324 

 

24 

54 

251 

 

 

245 

90 

352 

 

31 

60 

261 

 

 

254 

98 
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Ilość wypłaconych świadczeń 2 662 2 931 2 918 3 389 

Łączna kwota wydatków związanych    

z realizacją świadczenia w zł 
    905 586,-     995 301,- 1 072,468,- 1 309 204,- 

Średnia wysokość świadczenia w zł                      340,79 339,58 367,54 386,31 

 

W stosunku do osób samotnie gospodarujących uprawnionych do tego świadczenia  

u najbliższych członków ich rodziny (zstępni/wstępni) przeprowadzane są wywiady 

alimentacyjne, zmierzające do ustalenia ich możliwości partycypowania w kosztach 

utrzymania zasiłkobiorców. Są one podstawą do zawarcia umowy pomiędzy kierownikiem 

ośrodka pomocy społecznej a osobą zobowiązaną do alimentacji, określającej wysokość 

pomocy finansowej dla osoby ubiegającej się o zasiłek stały. Kwotę zadeklarowanej pomocy 

zalicza się do dochodu tej osoby.  

Umowy dotyczące pomocy finansowej ze strony rodziny najbliższej zawarto w dwóch 

przypadkach stałych zasiłkobiorców.  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizacja świadczenia w formie zasiłku 

stałego od 2009 r. stanowi zadanie własne gminy finansowane przez budżet państwa  

w wysokości 80%, a w 20% z budżetu gminy jako obowiązkowy udział własny.  

W 2013 roku świadczenie to zostało sfinansowane w 100 % w ramach otrzymanej dotacji  

z budżetu państwa. 

 

Zasiłek okresowy. 

 Przyznawanie i wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy. 

Świadczenie to przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli dochód osoby lub rodziny ubiegającej 

się o ten rodzaj finansowego wsparcia jest niższy od odpowiedniego kryterium dochodowego.  

Kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a posiadanym 

dochodem, z tym że  nie może być ona niższa niż 50% tej różnicy, która stanowi część 

gwarantowaną zasiłku. 

W części gwarantowanej zasiłek okresowy jest obligatoryjny i dotowany z budżetu 

państwa. Dolna granica tego świadczenia określona jest sztywno i wynosi nie mniej niż 20,00 

zł, natomiast górna wysokość nie może przekraczać kryterium dochodowego, ale może być 

od niego niższa. 
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W ustaleniu kwoty świadczenia, poza częścią gwarantowaną, oraz okresu na jaki zostaje 

przyznany – zasiłek ma charakter fakultatywny. W tym zakresie decyduje ośrodek pomocy 

społecznej na podstawie okoliczności sprawy stwierdzonych wywiadem środowiskowym. 

Przyznanie zasiłku może być poprzedzone zawarciem kontraktu socjalnego z osobą 

ubiegająca się o pomoc. 

 W 2013 roku zasiłek okresowy przyznano 928 rodzinom, wypłacono 6 357 świadczeń                 

w łącznej kwocie 1 873 511,00 zł. 

Średnia wysokość świadczenia – 294,72 zł. 

 Udział państwa w sfinansowaniu wydatków związanych z realizacją zasiłku 

okresowego w części gwarantowanej wynosił  1 692 171,00 zł co stanowiło  90,32 % ogólnej 

kwoty wydatkowanej na ten cel, a  środki własne gminy w części fakultatywnej wyniosły 

181.340,00 zł  czyli 9,68 % łącznej kwoty przyznanych świadczeń. 

 Głównym powodem przyznania zasiłku okresowego w 2013 r. było bezrobocie. 

Z tej przyczyny zasiłek ten przyznano 581 rodzinom realizując 3 901  świadczeń na kwotę 

1 337 126,00 zł. 

Ponadto świadczenie to przyznano ze względu na: 

a) niepełnosprawność – w 131 rodzinach, wypłacając 1 013 świadczeń w łącznej kwocie 

129 964,00 zł, 

b) długotrwałą chorobę –w 37 rodzinach, zrealizowano 270 świadczeń w łącznej kwocie 

58 098,00 zł, 

c) oczekiwanie na możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego – uprawnienia do zasiłku ustalono  15 osobom, 

wypłacono 66 świadczeń o łącznej kwocie 17 267,00 zł. 

Średnia wysokość zasiłku okresowego w rozbiciu na poszczególne przyczyny jego przyznania 

kształtowała się następująco: 

1) z tytułu bezrobocia –                                                         342,77 zł 

2) z powodu niepełnosprawności –                                       128,30 zł 

3) w związku z długotrwałą chorobą –                                  215,18 zł 

4)  w oczekiwaniu na utrzymanie lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego -                          261,62 zł. 

 

 Liczbę osób i rodzin objętych pomocą w formie zasiłków okresowych oraz łączny 

koszt finansowy związany z realizacją świadczenia, z podziałem na poszczególne przyczyny 

jego przyznania w latach 2010-2013 przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne. 
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REALIZACJA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH W LATACH     2010 – 2013 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 
2010 2011 2012 2013 

Liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
856 740 786 928 

Liczba zrealizowanych świadczeń 5 483 4 833 5 012 6 357 

Łączny koszt realizacji w zł 1 302 618,- 1 114 541,- 1 299 867,- 1 873 511,- 

Średnia wysokość świadczenia    w zł 237,57 230,61 259,35 294,72 

Udział państwa określony w %                                    

w kosztach realizacji świadczenia 
90,35 88,53 86,62 90,32 

Udział gminy określony w %                                 

w kosztach realizacji świadczenia 
9,65 11,47 13,38  9,68 

 

 

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZASIŁKU OKRESOWEGO ZE 

WZGLĘDU NA POWODY JEGO PRZYZNANIA 

 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

             BEZROBOCIE 

2010 2011 2012 2013  

Liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
538 540 543 581 

 

Liczba świadczeń 3228 3502 3483 3 901  

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
877 062,- 930 202,- 1 008 994,- 1 337 126,- 

 

Średnia wysokość świadczenia w zł 271,70 265,62 289,69 342,77 
 

 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ   

2010 2011 2012 2013  

Liczba rodzin,  którym przyznano 

świadczenie 
112 96 86 131 

 

Liczba świadczeń 826 680 644 1013 
 

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
96 055,- 64 576,- 78 946,- 129 964,- 

 

Średnia wysokość świadczenia w zł 116,29 94,97 122,59 128,30 
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DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA 

2010 2011 2012 2013 

Liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
27 37 42 37 

Liczba świadczeń 151 230 259 270 

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
27 630,- 33 741,- 48 514,- 58 098,- 

Średnia wysokość świadczenia w zł 182,98 146,70 187,31 215,18 

 

 

 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

MOŻLIWOŚĆ NABYCIA UPRAWNIEŃ DO ŚWIDACZEŃ Z 

INNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

2010 2011 2012 2013 

Liczba osób/rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
23 21 19 15 

Liczba świadczeń 65 78 60 66 

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
20 363,- 17 495,- 13 737,- 17 267,- 

Średnia wysokość świadczenia   w zł 313,28 224,29 228,95 261,62 

 

 

Zasiłek celowy. 

Realizacja tego świadczenia jest zadaniem własnym, obowiązkowym gminy, w całości 

realizowanym z budżetu gminy. 

 Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,                           

w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 

mieszkań, a także kosztów pogrzebu.  

Nie jest to zamknięty katalog potrzeb, jakie można zaspokoić poprzez przyznanie zasiłku 

celowego, mogą być to również inne potrzeby nie przewidziane ustawą o pomocy społecznej.  
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Jest to świadczenie fakultatywne - oceny, czy potrzeba o zaspokojenie której ubiega się osoba 

lub rodzina, jest niezbędna dokonuje ośrodek pomocy społecznej w oparciu o wywiad 

środowiskowy.  

 Wysokość zasiłku celowego jest zależna od okoliczności sprawy, rodzaju zaspakajanej 

potrzeby i możliwości finansowych ośrodka. 

W 2013 roku zasiłek celowy przyznano 598 osobom w 576 rodzinach i wypłacono 3 056 

świadczeń. Na realizację tego zadania wydatkowano  475 007,00 zł.   

 

ZASIŁEK CELOWY W LATACH    2010 – 2013 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE ŚWIADCZENIE 
ROK   

2010 2011 2012 2013  

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 586 516 495 598  

Łączny koszt realizacji świadczenia w zł 416 221,- 433 973,- 466 906,- 475 007,-  

 

 

Zasiłek celowy kierowany był głównie do osób i rodzin szczególnie niewydolnych finansowo, 

niejednokrotnie wymagających dodatkowego zabezpieczenia potrzeb obok zasiłku 

okresowego czy zasiłku stałego.  

 Najczęściej zgłaszanymi potrzebami, których zabezpieczenia w drodze zasiłku 

celowego oczekiwały osoby i rodziny w 2013 roku były: 

a) zakup niezbędnej odzieży - zasiłek przyznano dla 137 osób z 137 rodzin na łączną 

kwotę  22 266,00 zł, wypłacono 353 świadczenia, średnia wysokość świadczenia 

wynosiła 63,07 zł. 

b) pokrycie całkowite lub częściowe kosztów związanych z obciążeniami w opłatach 

mieszkaniowych - zasiłek celowy przyznano dla 273 rodzin na łączną kwotę  

129 905,00 zł, wypłacono 733 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wyniosła 

177,22 zł. 

c ) pokrycie całkowite lub częściowe kosztów leczenia - tę formę pomocy otrzymało 225   

      osób, zrealizowano 491 świadczeń w łącznej kwocie 61 016,00 zł, średnia wysokość  

      świadczenia  wynosiła 124,27 zł. 

       d) zakup opału - zasiłek na ten cel przyznano 73 gospodarstwom  domowym.    

             Zrealizowano 113 zasiłków w łącznej kwocie 54 731,00 zł, średnia wysokość zasiłku   

             510,89 zł. 
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ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZASIŁKU CELOWEGO  

Z UWZGLEDNIENIEM NAJCZĘSCIEJ ZGŁASZANYCH POTRZEB W LATACH 2010-2013 

                    

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

 

ZASIŁEK CELOWY NA ZAKUP NIEZBĘDNEJ 

ODZIEŻY 

2010 2011 2012 2013 

Liczba osób którym przyznano zasiłek 288 247 208 137 

Liczba wypłaconych świadczeń 681 682 619 353 

Łączna kwota wydatków na realizację 

zasiłków w zł 
43 787,- 46 783,- 39 784,- 22 266,- 

Średnia wysokość świadczenia w zł 64,29 69,- 64,27 63,07 

 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE ŚWIADCZENIE 

 

ZASIŁEK CELOWY NA OPŁATY MIESZKANIOWE 

 

 UTRZYMANIEM MIESZKANIA 

  

2010 2011 2012 2013  

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek 260 276 292 275  

Liczba wypłaconych świadczeń 593 722 827 733  

Łączna kwota wydatków na realizację   

zasiłków w zł 
90 829,- 126 716,- 145 269,- 129 905,-  

Średnia wysokość świadczenia   w zł                        153,16 175,50 175,66 177,22  

 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE KOSZTÓW 

LEKÓW I LECZENIA 

  

2010 2011 2012 2013  

Liczba osób, którym przyznano zasiłek 213 211 205 225  

Liczba zrealizowanych świadczeń 467 438 452 491  

Łączna kwota nakładów na realizację  

zasiłków w zł 
46 651,- 50 568,- 61 152,- 61 016,- 

 

Średnia wysokość świadczenia  w zł 99,89 115,45 135,29 124,27  
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DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

 

ZASIŁEK CELOWY NA ZAKUP OPAŁU 
  

2010 2011 2012 2013  

Liczba gospodarstw domowych, którym 

przyznano zasiłek 

 

 

95 70 94 73 
 

Liczba wypłaconych zasiłków 143 116 132 113  

Łączna kwota wydatków na realizację   

świadczeń w zł 
78 218,- 69 340,- 73 943,- 54 731,-  

Średnia wysokość świadczenia w zł 546,97 597,76 560,17 510,89  

 

 

 

Specjalny zasiłek celowy. 

 
 Specjalny zasiłek celowy podobnie jak i zasiłek celowy stanowi zadanie własne 

gminy. 

 Jest to świadczenie o charakterze jednorazowym, fakultatywnym, przyznawanym  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom nie spełniającym kryterium 

dochodowego. 

Wysokość zasiłku jest uzależniona od zabezpieczanej potrzeby, okoliczności sprawy, 

możliwości finansowych ośrodka, jednakże nie może ona przekraczać kwoty kryterium 

dochodowego odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.  

Jest to forma pomocy bezzwrotnej. 

 W roku ubiegłym specjalne zasiłki celowe kierowane były do osób i rodzin, które 

pomimo dochodów przekraczających kryterium dochodowe, zgłaszały trudności finansowe   

z powodu kosztów leczenia, zajęć komorniczych ich własnych dochodów, spłacających 

zadłużenia bankowe lub inne. Znaczną grupę świadczeniobiorców stanowiły osoby, których 

podstawowym źródłem dochodu były niskie świadczenia z ZUS. 

 

 W 2013 roku specjalne zasiłki celowe przyznano 447 osobom z 437 gospodarstw 

domowych, wypłacono 2438 świadczeń na łączną kwotę 367 767,00 zł. Średnia wysokość 

zasiłku wynosiła 150,84 zł 
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REALIZACJA SPECJALNYCH ZASIŁKÓW CELOWYCH 

W LATACH    2010 - 2013 

 

DANE  CHARAKTERYZUJĄCE 

REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA 

ROK  

2010 2011 2012 2013   

Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie 
638 499 489 447 

  

Liczba zrealizowanych  świadczeń 1423 1900 1266 2438   

Łączna kwota wydatków  na realizację  

świadczeń w zł 
292 411,- 322 377,- 327 025,- 367 767,- 

  

Średnia wysokość  zasiłku   w zł 205,49 169,67 258,31 150,84   

 

 

 

W 2013 roku specjalne zasiłki celowe przyznano głównie na zaspokojenie następujących 

potrzeb: 

a) pokrycie całkowite lub częściowe kosztów leczenia i leków- zasiłki przyznano 158 

osobom, wypłacono 392 świadczenia, wydatkując  62 461,00 zł, średnia wysokość 

zasiłku wyniosła 159,34 zł, 

b) regulację obciążeń związanych z utrzymaniem mieszkania- świadczenie przyznano  

295 rodzinom, wypłacono 717 świadczeń w łącznej kwocie 118 859,00 zł, średnia 

wysokość zasiłku wyniosła 165,77 zł, 

c) zakup odzieży- pomoc tę przyznano 140 rodzinom, zrealizowano 368 świadczeń  

w łącznej kwocie 25.687,94 zł, średnia wysokość świadczenia wyniosła 69,80 zł 

d) zakup żywności – zasiłek na ten cel otrzymało 196 rodzin, wypłacono  382                            

świadczenia w łącznej kwocie 45 639,22 zł, średnia wysokość świadczenia wyniosła 

119,47 zł 

e) zakup opału – pomoc skierowano do 48 rodzin, przyznano 57 zasiłków  w łącznej 

kwocie 26 471,00 zł, średnia wysokość świadczenia –wyniosła 464,40 zł. 

 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wypłaconych w latach 2010-2013 świadczeń 

w formie specjalnych zasiłków celowych uwzględnieniem najczęściej zgłaszanych potrzeb. 
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ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI SPECJALNEGO ZASIŁKU 

CELOWEGO W LATACH 2010-2013 

 

DANE  CHARAKTERYZUJĄCE 

REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA 

ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY NA POKRYCIE 

KOSZTU LECZENIA I LEKÓW 
 

2010 2011 2012 2013   

Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie 
237 151 153 158   

Liczba  świadczeń 453 351 360 392   

Łączna kwota wydatków  w zł 57 483 51 028,- 53 861,- 62 461,-   

Średnia wysokość  świadczenia  w zł  

 

 

 

 

 

 w zł 

126,89 145,38 149,61 159,34 zł   

 

 

 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY NA REALIZACJĘ 

OBCIĄŻEŃ MIESZKANIOWYCH 

  

2010 2011 2012 2013  

Liczba rodzin, które otrzymały zasiłek 260 322 308 295  

Liczba   świadczeń 749 849 778 717  

Nakłady finansowe na realizację 

świadczenia w zł 
101.705,- 127.450,- 121 916,- 118 859,-  

Średnia wysokość zasiłków w zł 135,79 150,12 156,70 165,77  

 

 

 

 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY 

NA ZAKUP OPAŁU 

   

2010 2011 2012 2013  

Liczba gospodarstw, którym przyznano 

świadczenie 
60 28 48 64  

Liczba  świadczeń 77 39 57 105  

Wydatki związane z realizacją  

świadczenia w zł 
34 806,- 17 617 26 471,- 53 895,-  

Średnia wysokość zasiłków w zł 452,02 451,72 464,40 513,29  
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Wynagrodzenie za sprawowanie opieki. 

 

 Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Świadczenie to, wynikające z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, przysługuje opiekunowi 

(ustanowionemu przez sąd opiekuńczy) w przypadku gdy sąd opiekuńczy przyzna na jego 

żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo jednorazowe w dniu ustania opieki lub 

zwolnienia go od niej.   

 Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć 1/10 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród               

z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający 

dzień przyznania wynagrodzenia.  

 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd 

zaś jego wypłata jest niezależna od spełnienia kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy                             

o pomocy społecznej. W odróżnieniu od innych świadczeń z pomocy społecznej, 

przyznawane jest bez decyzji administracyjnej i konieczności przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego. 

 W 2013 roku MOPS zrealizował  17 świadczeń w formie wynagrodzenia należnego 

opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 4 osób na łączną kwotę 

5 100,00 zł. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 300,00 zł miesięcznie. 

W związku z obsługą tego świadczenia MOPS otrzymał kwotę 78,00 zł, którą przeznaczono 

na bieżące wydatki. 
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2.3.   Świadczenia niepieniężne. 

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 
Jest to zadane własne o charakterze obligatoryjnym, dotowane z budżetu państwa  

w wysokości 80 %, a  w 20 % jest obowiązkowym udziałem własnym gminy. 

Osobie uprawnionej do zasiłku stałego przysługuje prawo do składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniu z innych źródeł.  

Wysokość składki wynosi 9 % kwoty przyznanego świadczenia i przekazywana jest przez 

ośrodek pomocy społecznej bezpośrednio na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

W 2013 roku wydatkowano na ten cel 120 876,00 zł odprowadzając  3123 składki  za 339 

zasiłkobiorców.  

Kwota wypłaconych składek w 2013 roku w całości została sfinansowana z budżetu państwa. 

 

REALIZACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

W LATACH    2010 - 2013 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

ROK  

2010 2011 2012 2013  

LICZBA OSÓB, ZA KTÓRE 

ODPROWADZONO SKŁADKI 

266 307 308 339  

LICZBA ODPROWADZONYCH SKŁADEK 2493 2806 2816 3123  

ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW  W ZŁ                    77 600,- 88 493,- 94 800,- 120 876,- 

    

 

Składki na ubezpieczenie społeczne. 

Stanowią zadanie własne gminy o charakterze obligatoryjnym, podobnie jak składki 

zdrowotne współfinansowane jest w 80 % z budżetu państwa. 

Za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz 

wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej 

opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na 

osobę w rodzinie, jeżeli  dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 

150% kwoty kryterium dochodowego. 
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Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na 

urlopie bezpłatnym. 

W 2013 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował tego zadania z uwagi na brak 

osób zainteresowanych. 

 

Sprawienie pogrzebu. 

 
Sprawienie pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu należy do obligatoryjnych zadań 

własnych gminy w sytuacji gdy osoba zmarła nie nabyła uprawnień do doświadczenia 

pieniężnego z systemu ubezpieczeń społecznych, posiada rodziny lub której rodzina  

z ważnych powodów nie może pochować lub ponieść związanych z pochówkiem kosztów .  

Obowiązek ten realizuje się w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie, zgodnie z wyznaniem 

zmarłego. 

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawił 4 pogrzeby, zlecając w całości 

wykonanie usługi firmom pogrzebowym. Łączna kwota wydatków na ten cel wynosiła  

9 126,00 zł. 

 

Schronienie. 

Obowiązek udzielenia schronienia jest zadaniem własnym gminy.  

Zadanie to jest realizowane poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego  

w schroniskach, noclegowniach, w domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego 

przeznaczonych. Może to być świadczenie finansowe skierowane na pokrycie kosztów 

wynajęcia pokoju, lokalu lub opłaty za pobyt w noclegowni. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych tj. Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Stalowej Woli oraz innych 

schronisk i placówek przygotowanych do realizacji tego zadania jak również ośrodków 

wsparcia i interwencji kryzysowej. 

W 2013 roku do placówek realizujących to zadanie otrzymało skierowanie 44 osoby. 

Za pobyt w Schronisku dla Mężczyzn im. Brata Alberta w Stalowej Woli, gdzie w 2013 roku 

skierowano łącznie 35 osób, Ośrodek nie ponosi odpłatności. 

Natomiast 9 osób zostało umieszczonych poza terenem Stalowej Woli, za ich pobyt 

poniesiono łączny koszt w wysokości 24 348,00 zł  realizując 57 świadczeń w wysokości 

średnio 427,16 zł.   



 

31 

 

 

Powodem kierowanie do schronisk i noclegowni poza terenem miasta Stalowej Woli była 

konieczność zapewnienia schronienia 2 kobietom, w tym jednej z dzieckiem, 6 mężczyznom, 

w tym 3 osobom w schroniskach dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. 

 

Obowiązek przyznania niezbędnego ubrania. 

Obowiązek ten należy również do zadań własnych obligatoryjnych gminy. 

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej 

bielizny, odzieży  i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. 

Pomoc ta realizowana jest w formie rzeczowej albo w drodze świadczenia pieniężnego 

skierowanego na ten cel. 

Działalność Ośrodka w tym zakresie w formie rzeczowej wspierają organizacje pozarządowe, 

głównie Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż jak i prowadzona akcja 

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.  

Pomoc finansową na zabezpieczenie niezbędnego ubrania w 2013 roku przyznano dla  137 

osób na łączną kwotę  22 266,00 zł. 

 

Obowiązek zapewnienia posiłku. 

 Zadanie to wchodzi w zakres zadań własnych obowiązkowych gminy.  

Ma charakter obligatoryjny. Polega na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie 

osobom nie mogącym sobie tego zapewnić ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, 

brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. Obejmuje ono również 

dożywianie uczniów w szkole. 

 Obowiązek zapewnienia posiłku realizowany był w ramach wieloletniego Rządowego 

Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten realizowany był w latach 

2005-2013 na podstawie ustawy z  29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc w zakresie dożywiania”(Dz. U Nr 267 poz. 2259, oraz z późn. zm.) 

Celem programu było wsparcie samorządów gmin w wypełnieniu zadań własnych                           

o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku 

osobom tego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, w podeszłym 

wieku, chorych lub niepełnosprawnych, rodzin o wyjątkowo trudnych warunkach bytowych. 
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Pomoc mogła być przyznana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Nieodpłatnie pomoc przysługiwała osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, natomiast  przyznanie pomocy osobom i rodzinom o wyższych 

dochodach regulowała Uchwała Nr XVII/230/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 

30.09.2011 r. 

 Wieloletni Program Rządowy przewidywał otrzymanie przez gminę dotacji z budżetu 

państwa przy zabezpieczeniu co najmniej 40% udziału własnego w kosztach realizacji 

zadania. Udział ten w uzasadnionych wypadkach mógł być zmniejszony, maksymalnie do 

20%. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewoda Podkarpackim a  Prezydentem Miasta 

Stalowej Woli dotacja z budżetu państwa skierowana była na pokrycie wydatków 

bezpośrednio  związanych z dożywianiem, a także na wdrażanie działań zmierzających do 

rozwoju bazy żywieniowej, zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia 

punktów przygotowania lub wydawania posiłków. 

W 2013 roku doposażono punkty wydawania i przygotowania posiłków w szkołach  

i przedszkolu na kwotę  23 500 zł. 

W  roku  2013 objęto programem 2793 osoby, w tym 1059 dzieci w wieku od 0 do 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  

Z posiłku skorzystało 1389 osób, z czego 711 to dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  

Z osób objętych posiłkiem 150 osób korzystało z całodziennego wyżywienia, 481 dzieci 

uczęszczających do szkół z pełnego obiadu, 815 osób z jednego dania gorącego w stołówce 

Społem „Słoneczna”- w tym 147 dzieci i młodzieży, z kanapki i gorącego napoju w szkołach 

ponadgimnazjalnych 71 osób. 

Dzieci i młodzież uczęszczające do świetlic socjoterapeutycznych, profilaktycznych mogły 

otrzymać dodatkowy posiłek, poza posiłkiem otrzymywanym w szkole a w okresie przerw 

wakacyjnych dodatkowo posiłek w stołówce „Słoneczna”. 

Na posiłki wydatkowano 1 238 749,00 zł, z czego 485 883,00 zł to środki własne gminy,                                       

a 752 866,00 zł pochodziło z dotacji budżetu państwa. 

Średni koszt posiłku wyniósł 3,95 zł. 
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REALIZACJA DOŻYWIANIA DZIECI  W WIEKU OD O LAT I MŁODZIEŻY DO 

UKOŃCZENIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W LATACH  2010 -2013 

 
 

DZIECI I MŁODZIEŻ KORZYSTAJĄCA  

Z POSIŁKU 

LICZBA OSÓB OBJETYCH POSIŁKIEM 

W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

 

 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

2010 2011 2012 2013 

 

Dzieci w wieku do 7 lat (żłobki przedszkola) 
100 82 82 97 

 

Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej w stołówkach 

szkolnych 

  

W tym :     

  -  kanapka    

  -  całodzienne wyżywienie -internat 

               

582 524 503 481 

 

86 

7 

 

68 

8 

 

60 

10 

 

 

71 

13 

Pozostałe dzieci w stołówce „słoneczna” 154 108 123 147 

 

OGÓŁEM DZIECI OBJĘTE PROGRAMEM 890 732 716 711 

    

 

Ustawa wprowadzająca wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

dopuszczała również możliwość dyrektorowi szkoły lub przedszkola udzielenia pomocy  

w formie posiłku, bez wydawani decyzji administracyjnej przez ośrodek pomocy społecznej, 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecku zgłaszającemu chęć zjedzenia takiego 

posiłku. W 2013 roku z tej formy wsparcia skorzystało 1 dziecko na kwotę ogółem 133 zł. 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany był także w formie  

zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności, przyznawanych w sytuacjach, gdy 

osoby miały przeciwwskazania do korzystania z żywienia zbiorowego.  

Na ten rodzaj świadczenia wydatkowano kwotę  1 137 951,00 zł, w tym 265 617,00 zł to 

środki budżetu gminy, a 872 334,00 zł – z budżetu państwa. 

Z zasiłku celowego skorzystało 886 osób zamieszkujących w 752 rodzinach, zrealizowano 

5943 świadczenia. Średnio 1 rodzina w ciągu roku kalendarzowego skorzystała z tej formy 

pomocy przez okres 6,7 m-cy. Średni miesięczny koszt jednego świadczenia  

z przeznaczeniem na zakup żywności wyniósł 106,47 zł . 

 Liczby obrazujące ilość osób korzystających z posiłku i zasiłku celowego nie 

podlegają sumowaniu, gdyż w ciągu roku ta sama osoba mogła zarówno skorzystać  

i z posiłku i zasiłku celowego,  w związku z czym ujęta jest w obu pozycjach  jednocześnie. 
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Łączne wydatki przeznaczone na realizację programu wynosiły w 2013 roku  

2 400 200,00 zł, z czego 1 625 200,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa, a 775 000,00 zł 

środki własne gminy. 

Udział budżetu państwa w realizacji zadania wyniósł – 68,28%, budżetu gminy 31,72%. 

 

REALIZACJA ZADANIA – DOŻYWIANIE 

W LATACH   2010 – 2013 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

REALIZACJĘ ZADAŃ 

ROK 

2010 2011 2012 2013 

Liczba osób objętych zadaniem  

w tym: 

dzieci w wieku od 0 do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej 

3 361 
 

 

1 324 

2 620 

 

      

1 074 

2 655 

 

 

1 041 

2 793 

 

 

1 059 

Liczba osób korzystających   

z posiłku                             

 

w tym: 

dzieci w wieku od 0 do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej 

 

1 591 
 

 

 

890 

 

1 339 

 

 

732 

1 418 

 

 

716 

1 389 

 

711 

Liczba świadczeń: 

- posiłków 

- zasiłków celowych na zakup          

  żywności 

204 905                             

13 310 

247 399 

5 102 

287 595 

5 045 

313 259 

5 943 

Łączna kwota wydatków w zł 

w tym: 

- na posiłki 

- na zasiłki 

- doposażenie punktów 

przygotowania   i wydawania 

posiłków 

2 100 000,- 

 

   119 994,- 

1 324 506,- 

 55 500,- 

2 066 878,- 

 

948 190,- 

972 488,- 

146 200,- 

2 109 039,- 

 

1 152 451,- 

940 338,- 

  16 250,- 

2 400 200,- 

 

1 238 749,- 

1 137 951,- 

    23 500,- 

Kwota dotacji  w zł 1 680 000,- 1 520 000,- 1 439 999,- 1 625 200,- 

Środki własne gminy w zł 420 000,- 546 878,- 669 040,- 775 000,- 

% udział państwa w realizacji    

     zadania  
80 73,54 68,28 68,28 

% udział gminy w realizacji zadania  20 26,46 31,72 31,72 
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Praca socjalna. 

Podstawowym działaniem Ośrodka jest praca socjalna i świadczenie usług socjalnych. 

Świadczenia materialne stanowią jedynie uzupełnienie tych działań. 

 Praca socjalna to działalność zawodowa  polegająca na podejmowaniu działań 

mających na celu eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niewydolności finansowej, 

przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin. Świadczona jest na 

rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, rozwinięcia ich 

aktywności i samodzielności życiowej. 

To profesjonalna pomoc w kierunku przywrócenia lub wzmocnienia zdolności adresatów 

pomocy społecznej do pełnienia odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. Działanie to odnosi się zarówno do bezpośrednich adresatów 

pomocy społecznej jak również do środowiska lokalnego mogącego dawać nieformalne 

wsparcie tymże osobom i rodzinom.  

Praca socjalna prowadzona ze społecznością lokalną ma na celu zapewnienia współpracy  

i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków 

społeczności i integracji ze środowiskiem osób dotkniętych dysfunkcyjnością.  

 Praca socjalna sprowadza się do opracowania diagnozy społecznej, pozwalającej na 

dokonanie analizy i oceny zjawisk, niezbędnych do wypracowania właściwych i skutecznych 

form pomocy przy wykorzystaniu właściwych dla tej działalności technik i metod.                 

Podstawowe metody pracy socjalnej to: 

a) metoda prowadzenia indywidualnego przypadku - to bezpośrednie oddziaływanie 

pracownika socjalnego na jednostkę lub rodzinę oraz jej najbliższe otoczenie                     

w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, zmobilizowania sił                   

w jednostce i pomoc  do wzajemnego przystosowania jednostki i środowiska. 

b) metoda pracy grupowej – ukierunkowana jest na uzyskanie społecznego 

funkcjonowania jednostki poprzez wpływ na nią członków grupy, pozwala 

jednostce uzmysłowić sobie swoje problemy poprzez wysłuchanie uwag członków 

grupy, problematykę omawianą w czasie spotkań z grupą. Metoda ta pozwala 

również na tworzenie grup samopomocowych, rozwijanie różnych inicjatyw 

dotyczących rozwiązywania problemów w grupie. 

c) metoda pracy ze środowiskiem - jest to metoda organizowania społeczności   

lokalnej w celu rozwiązywania problemów społecznych na własnym terenie.               
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Ma ona na celu rozbudzanie aktywności samorządowej do prowadzenia na własnym 

terenie profilaktyki i działalności pomocowej. 

 Praca socjalna to także szeroko rozumiane poradnictwo, rzecznictwo, budowanie 

systemów wsparcia. 

 Stosowane w pracy socjalnej narzędzia to: 

 wywiad środowiskowy 

 kontrakt socjalny 

 procedura „niebieska karta” 

 praca w grupach interdyscyplinarnych 

 praca skoncentrowana na rozwiązaniach. 

 

 W 2013 roku praca socjalna świadczona była zarówno z osobami i rodzinami 

korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej jak również z osobami i rodzinami, które nie 

korzystały z materialnych form wsparcia a zwracały się o takie wsparcie w formie 

poradnictwa socjalnego lub u których zaburzenia funkcjonowania w różnych obszarach życia 

społecznego zgłaszane były przez inne osoby lub instytucje. 

Łącznie pracą socjalną objętych było 2943 rodziny, z tego 1107 wyłącznie szeroko 

rozumianym poradnictwem socjalnym. 

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni świadczyli poradnictwo socjalne, motywowali 

do podejmowania działań w celu poprawy sytuacji swojej lub rodziny, udzielali pomocy 

zwłaszcza w staraniach o alimenty, we wnoszeniu spraw sądowych o stosowanie przemocy, 

kierowaniu do odpowiednich grup wsparcia lub dobranej odpowiednio do stwierdzonego 

problemu instytucji fachowego pomagania. W tym zakresie współpracowali z Sądem 

Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich, policją, pedagogami szkolnymi, domami 

dziecka, ośrodkiem interwencji kryzysowej, Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami.  

 

Wywiad środowiskowy.  

 Wywiad środowiskowy jest podstawowym obowiązującym ustawowo narzędziem 

pracy pracownika socjalnego. 

Pracownicy socjalni w drodze wywiadu środowiskowego dokonują wstępnej diagnozy na 

podstawie sytuacji materialno-bytowej rodziny, mieszkaniowej, zawodowej i zdrowotnej, 
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gromadzą niezbędne dokumenty oraz ustalają zakres potrzeb i formy współdziałania osoby 

lub rodziny w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej, odpowiednio do posiadanych 

możliwości i uprawnień.  

Integralną częścią rozpoznania diagnostycznego jest specyfika środowiska, w którym żyje 

adresat działań socjalnych. 

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania problemu i analizy zebranych informacji 

możliwe jest sformułowanie ostatecznej diagnozy społecznej, która wskaże bezpośrednie  

i pośrednie przyczyny trudności życiowych jednostki (rodziny), pozwoli określić kierunki  

i sposoby ich przezwyciężenia i opracować rzetelny plan interwencji. 

W 2013 roku przeprowadzonych zostało 8345  wywiadów środowiskowych, z czego 

7825 stanowiących podstawę do wydania decyzji administracyjnych w sprawie różnych form 

pomocy materialnej i niematerialnej oraz 520 wyłącznie w ramach prowadzonego 

poradnictwa socjalnego. 

 

Kontrakt socjalny. 

Kontrakt socjalny to narzędzie  pozwalające na podniesienie skuteczności działań socjalnych. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby ubiegające się o pomoc mają obowiązek 

współpracy  z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, a także  

są zobligowane do podejmowania starań o polepszenie warunków bytowych.  

Takie podejście w którym osoba  zobowiązana jest do przeniesienia ciężaru  rozwiązywania 

problemów na samych siebie, rodzinę a dopiero w następnej kolejności na instytucje,  

kształtuje postawę zaradności życiowej, odpowiedzialności za losy własne,  rodziny i  

społeczności lokalnej.     

 Kontrakt socjalny to pisemna dwustronna umowa zawarta pomiędzy pracownikiem 

socjalnym reprezentującym ośrodek pomocy społecznej a klientem pomocy społecznej, 

określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych 

działań. Celem kontraktu jest aktywizowanie i motywowanie klienta do wspólnego szukania                              

i wypracowywania kreatywnych rozwiązań, pobudzanie do samodzielnych działań. 

Brak takiej współpracy, w tym odmowa zawarcia kontraktu, niedotrzymanie jego 

postanowień, czy też nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, 

nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa 

odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę odmowy przyznania 

świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń  
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z pomocy społecznej. 

 Procedura zawarcia kontraktu a następnie jego realizacja jest bardzo praco-  

i czasochłonna. Na podstawie wywiadu środowiskowego, własnych obserwacji, 

opracowywana jest diagnoza społeczna czyli ocena sytuacji klienta i jego rodziny, na którą 

składają się: 

- przyczyny trudnej sytuacji 

- mocne strony osoby lub rodziny i zasoby środowiska 

- słabe strony osoby lub rodziny oraz ograniczenia, przeszkody i bariery w środowisku. 

Tak opracowana diagnoza jest podstawą sformułowania celów działania, a zwłaszcza celu 

głównego. Cele wyznaczają kierunek działania. Na ich podstawie opracowuje się plan 

działania poprzez określone działania, z podziałem na zadania do wykonania przez klienta, 

jego rodzinę i pracownika socjalnego, przy czym pracownik socjalny przyjmuje rolę doradcy, 

konsultanta, negocjatora w ustalaniu sposobu realizacji zadań. 

Ważne jest, aby w planowaniu działań wykorzystać mocne strony klienta i zasoby 

środowiska, uwzględniając słabe strony i deficyty środowiska po to, żeby uniknąć sytuacji, 

która mogłaby umocnić klienta pomocy społecznej w przekonaniu, że istniejące problemy 

przerastają jego możliwości. Takie podejście w którym osoba  zobowiązana jest do 

przeniesienia ciężaru  rozwiązywania problemów na samych siebie, rodzinę a dopiero  

w następnej kolejności na instytucje, kształtuje postawę zaradności życiowej, 

odpowiedzialności za losy własne,  rodziny i  społeczności lokalnej.     

Każde działanie ma określony termin wykonania, który obowiązuje obie strony 

umowy. Następnym etapem jest realizacja postanowień kontraktu i dokonywanie okresowej 

oceny realizacji działań w nim określonych. Ocenie podlega, czy działania zostały wykonane, 

czy metody realizacji były właściwie dobrane, jakie jest zaangażowanie klienta w realizację 

działań. Przy ocenie mogą zostać ujawnione nowe okoliczności w sytuacji podopiecznego, 

które wymagają uwzględnienia, skutkując modyfikację działań, a tym samym postanowień 

kontraktu. 

Kontrakt socjalny wymaga systematycznego kontaktu klienta z pracownikiem 

socjalnym, buduje zaufanie do pracownika socjalnego, przez co pracownik pozyskuje więcej 

informacji  i uzyskuje pełniejszy obraz rodziny, co z kolei wpływa na efektywność pracy 

socjalnej z rodziną.  

 

W 2013 roku kontraktem socjalnym objętych było 149 osób. 
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Interwencja kryzysowa. 

Interwencja kryzysowa to zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin w celu 

przywrócenia poczucia bezpieczeństwa, uruchomienia mechanizmów kontroli zachowań oraz 

pomoc w odzyskaniu stabilizacji, wiary we własne siły,  a często wiary w sens życia. 

Brak skutecznej interwencji w sytuacji powstania kryzysu, może prowadzić do zagrożeń, 

reakcji niepożądanych i nieodwracalnych takich jak : stany depresyjne, alkoholizm, 

narkomania, bezdomność, samobójstwa. Dlatego też głównym jej celem jest nie tylko 

doprowadzenie do rozwiązania problemów utrudniających życie, ale i wygaszanie 

symptomów, stłumienie, wyeliminowanie przyczyn, czyli udzielenie takiej pomocy, która 

sprzyja samokontroli, adaptacji do nowej sytuacji , uodparniając jednocześnie przed 

podobnymi załamaniami psychicznymi  w przyszłości. 

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. 

W 2013 roku interwencją kryzysową objęto 23 rodziny między innymi z powodu: 

  niewydolności w opiece nad dziećmi, 

  samotnego zamieszkiwania osób starszych, zależnych i brak opieki 

 zaburzonego funkcjonowania w środowisku z powodu występujących zaburzeń      

psychicznych, 

 zagrożeń występujących w rodzinie z powodu zdiagnozowanej przemocy, 

 zdiagnozowanego zjawiska przemocy domowej. 

W ramach interwencji kryzysowej udzielane było w szczególności poradnictwo 

specjalistyczne (prawne i psychologiczne), poradnictwo socjalne w tym również: wystąpienie 

do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodzinną lub o leczenie psychiatryczne, udzielenie 

schronienia, zapewnienia całodobowej opieki w Domu  Pomocy Społecznej, w Zakładzie 

Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym. 

 

Praca w zespołach interdyscyplinarnych. 

Działania interdyscyplinarne są skierowane do rodzin w kryzysie, w tym 

niewydolnych wychowawczo, ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu  

w rodzinie i zapobieganie pogłębianiu się występujących w niej dysfunkcji, wspomaganie 

dzieci poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem 

roli rodzica i członka rodziny. 

Celem spotkań interdyscyplinarnych jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę przez grupę 

specjalistów reprezentujących różne podmioty, w zainteresowaniu których pozostaje rodzina  
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i budowanie dla niej sieci wsparcia. Zespołowa wymiana informacji, konsultacje  

i dyskusje uwzgledniające różne perspektywy postrzegania problemów w rodzinie 

uruchamiają nowe bardziej twórcze rozwiązania, tzw. burza mózgów.  

W 2013 r. pracownicy socjalni zainicjowali spotkania interdyscyplinarne w sprawie 

5  rodzin z udziałem między innymi: kuratorów sądowych, policji, pedagogów szkolnych, 

wychowawców, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, świetlic środowiskowych, 

Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Brali również udział  

w  zespołach interdyscyplinarnych organizowanych przez inne instytucje. 

Adresatami działań podejmowanych w ramach grup interdyscyplinarnych były  

w szczególności:  

 rodziny, w których dzieci są zaniedbywane/niedożywienie, brak im opieki lekarskiej, 

brak realizacji obowiązku szkolnego itp.  

 rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych używek, 

 rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia 

    zachowania dzieci na tle takich konfliktów,   

 rodziny, w których są osoby starsze i niepełnosprawne,  

a ich celem było między innymi wspomaganie dzieci poprzez wyposażanie rodziców  

w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny. 

 

Poradnictwo specjalistyczne. 

Uzupełnieniem pracy socjalnej jest poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 

prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Jest ono świadczone osobom i rodzinom, które mają 

trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich życiowych problemów, 

bez względu  na posiadany dochód. Udzielane są również porady dotyczące problemów 

alkoholowych.  

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach  

z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw 

lokatorów. 

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki, terapii. 

Praca psychologów na terenie Ośrodka koncentrowała się wokół wszechstronnej pomocy 

psychologicznej rodzinie w kryzysie, szczególnie z problemem uzależnienia, przemocy, 

niewydolności wychowawczej rodziny, marginalizacji, bezrobocia i innych dysfunkcji. 
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Poradnictwo pedagogiczne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, 

w tym problemy wychowawcze, problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię 

rodzinną. 

Poradnictwo w sprawach profilaktyki uzależnień skierowane było do osób i rodzin, w których 

zdiagnozowano problem alkoholowy lub innych innego rodzaju uzależnień (narkotyki i środki 

psychotropowe). 

Z wiedzy specjalistów korzystają również pracownicy socjalni, a w wyjątkowo trudnych 

sprawach życiowych konsultanci uczestniczą w analizie społecznej, w opracowaniu planu 

pomocy. 

W 2013 roku z poradnictwa specjalistycznego łącznie skorzystało 498 rodzin, z czego: 

- z poradnictwa prawnego                                  82 rodziny 

- z poradnictwa psychologicznego                     290 rodzin 

- z poradnictwa w sprawach uzależnień             126 rodzin 

 

Niebieska karta. 

„Niebieska Karta” to procedura obejmująca ogół czynności podejmowanych przez 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, miejskiej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia  w związku  

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.  

Przemoc jest zjawiskiem problemowym i dotyczy wszystkich członków rodziny. Może być 

ona przyczyną jak i skutkiem dysfunkcji rodziny. Podstawą skuteczności procedury 

„Niebieskie Karty” i oferowanej pomocy jest interdyscyplinarna współpraca przedstawicieli 

różnych służb stykających się z ofiarami lub sprawcami przemocy w rodzinie. 

Koordynacją tych działań od maja 2011 r. zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny powołany 

przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola w dniu 20 kwietnia 2011 r., w skład którego wchodzą 

przedstawiciele wymienionych wyżej podmiotów a także sądu (sędziowie i kuratorzy)  

i organizacji pozarządowej. 

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia MOPS. 

W celu zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych dokumentacja Zespołu 

Interdyscyplinarnego i pracy grup roboczych gromadzona była (i jest nadal) w siedzibie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przez wyznaczonego do tego celu przez Dyrektora 

MOPS  koordynatora . 
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Postępowanie w sprawie zidentyfikowanych zjawisk przemocy domowej określa 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Wszczęcie procedury następuje  przez 

wypełnienie formularza „Niebieska Karta –A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów 

uprawnionych tj.  jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, policji, oświaty, miejskiej 

komisji  rozwiazywania problemów alkoholowych i ochrony zdrowia.  

Wypełniony formularz „Niebieska Karta-A” przekazywany jest do Przewodniczącego 

Zespołu  Interdyscyplinarnego, który powołuje grupę roboczą.  

W 2013 roku w skład grup roboczych powoływani byli każdorazowo pracownicy socjalni 

MOPS i dzielnicowi KPP oraz w zależności od złożoności sprawy i sytuacji rodzinnej: 

pedagodzy lub psycholodzy ze szkół lub Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, 

wychowawcy ze świetlic, przedszkoli, klubu młodzieżowego przy „Oratorium”, psycholodzy/ 

terapeuci Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, kuratorzy sądowi 

(zawodowi lub społeczni).  

Do zadań pracowników socjalnych w ramach grup roboczych należało w szczególności: 

  diagnozowanie sytuacji rodziny,  opracowanie i realizacja indywidualnego planu 

pomocy dla osoby i rodziny  co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, oraz udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie posiadanych 

kompetencji, w zależności od potrzeb rodziny wzmożoną pracę socjalną, 

specjalistyczne poradnictwo prawne lub psychologiczne, świadczenia pomocy 

społecznej, możliwość schronienia w ośrodku  interwencji kryzysowej. Działania te 

prowadzone były w oparciu o formularz „Niebieska Karta C”,  

  podejmowanie działań w stosunku  do osoby wobec której istnieje podejrzenie, że  

stosuje przemoc w rodzinie, w oparciu o formularz „Niebieska karta D” poprzez  

działania motywujące do korzystania z Programów Korekcyjno-Edukacyjnych dla 

Sprawców Przemocy – realizowanych przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy 

Psychologicznej „INTEGRACJA”, a w przypadku występowania problemu 

alkoholowego u osób podejrzanych o stosowanie przemocy – wnioskowanie do 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie działań 

interwencyjno-motywacyjnych w stosunku do sprawców w kierunku podjęcia leczenia 

odwykowego, 

 monitorowanie sytuacji rodziny, w której występuje problem przemocy domowej, 

dokumentowanie prowadzonego monitoringu i pracy socjalnej. Każdy kontakt 

pracownika socjalnego z osobami doświadczającymi przemocy był okazją do 
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motywowania ich do podjęcia działań  służących przerwaniu  przemocy oraz ochronie 

ich samych i dzieci. Ponadto podjęte były działania zabezpieczające dzieci 

powiadamiając Sąd III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację rodziny 

oraz skierowanie osób doznających przemocy pod opiekę specjalistów 

Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. 

Liczba posiedzeń grup roboczych uzależniona była od  złożoności sprawy.   

W 2013 roku pracownicy socjalni MOPS zdiagnozowali nowe przypadki przemocy  

w rodzinie zakładając 32 „Niebieskie Karty A”.  

Łącznie w 2013 roku wparciem MOPS objętych było 155 rodzin w których występowały 

zjawiska przemocy  domowej zdiagnozowane w roku 2013 i kontynuowane z lat poprzednich.  

Poszkodowanymi w wyniku przemocy było ogółem 162 osoby, z czego 156 osób to kobiety, 

4 mężczyzn  i 2 dzieci.  

 

SKALA PRZEMOCY W RODZINIE  

W LATACH 2010-2013 

 

 

 2010 2011 2012 2013 

Liczba rodzin,  w których występuje 

zjawisko przemocy domowej 
57 76 97 155 

Liczba osób poszkodowanych 

w tym: 
103 128 162 162 

Kobiety: 

- ogółem 

- w wieku poprodukcyjnym 

- niepełnosprawne 

68 78 88 156 

6 7 17 21 

7 7 8 5 

Mężczyźni 

- ogółem 

- w wieku poprodukcyjnym 

- niepełnosprawni 

5 9 23 4 

1 - 2 3 

1 2 3 - 

Dzieci  

ogółem  

- do 13 roku życia 

- od 14 do 18 roku życia  

30 41 51 2 

25 24 34 1 

5 17 17 1 

Liczba założonych Niebieskich Kart 36 38 40 32 
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Podejmowane działania przez pracowników MOPS przedstawiają poniższe tabele. 

 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE  

WOBEC OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W LATACH 2010-2013 

 

PODJĘTE  DZIAŁANIA 

 

 

LICZBA OSÓB 

2010 2011 2012 2013 

Założenie /wypełnienie formularza „Niebieska 

Karta A” 
2 27 40 32 

Wsparcie/poradnictwo prawne 34 41 34 67 

Wsparcie psychologiczne 57 52 65 88 

Wzmożona praca socjalna (wsparcie rozmowa)                                

i motywowanie do podjęcia działań 

terapeutycznych, sądowych przeciwko sprawcom 

przemocy 

57 76 97 126 

Powiadomienie/współdziałanie z policją, sądem 52 47 97 62 

Zapewnienie bezpieczeństwa  w całodobowych 

ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej 
3 12 2 12 

Skierowanie do SOWiK celem podjęcia terapii 

rodzinnej 
3 30 18 20 

Objęcie świadczeniami pomocy społecznej lub 

kontynuacja udzielanej już wcześniej pomocy 
105 107 151 75 

Zgłoszenie faktu przemocy do Sądu Rodzinnego  

i uczestnictwo w rozprawach sądowych 
2 2 1 1 

 
 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE  

WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE W LATACH 2010-2013 

 
 

PODJĘTE  DZIAŁANIA 

 

LICZBA OSÓB 

2010 2011 2012 2013 

Skierowanie sprawy do sądu 2 4 4 5 

Współpraca z policją 12 21 97 155 

Współpraca z kuratorem społecznym 3 9 15 24 

Rozmowa motywacyjna do podjęcia (lub 

wznowienia) leczenia odwykowego  

w przypadku osób z problemem alkoholowym 
9 12 30 59 

 

W 2013 roku Grupa robocza zakończyła swoje działania z uwagi na ustanie przemocy  

i zrealizowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie w 45 przypadkach,  natomiast w 9 



 

45 

 

przypadkach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań w pozostałych 101 

przypadkach ich kontynuacja została przeniesiona na rok 2014 roku i potrwa aż do momentu 

gdy jednoznacznie będzie można stwierdzić, że udzielono wszelkiej dostępnej i potrzebnej 

pomocy lub wystąpi brak zasadności podejmowania dalszych działań w przypadku ustania 

przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy. 

 

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. 

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pracował metodą pracy opartej na 

podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach w zespołach problemowych specjalizujących 

się w pracy z konkretnymi grupami dyspanseryjnymi; 

 Zespół diagnostyczny 

 Zespół ds. bezrobocia 

 Zespół ds. pomocy rodzinie 

 Zespół ds. pomocy osobom starszym 

 Zespół ds. profilaktyki uzależnień  

 Stanowisko ds. osób bezdomnych 

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach pozwala zmieniać obraz tego co realnie dzieje 

się pomiędzy pracownikami socjalnymi a klientami, tego jak pracują pracownicy socjalni, 

tego co klienci robią z własnym życiem. Jest to praca nad realnymi celami i realną zmianą, 

sposób na łączenie pracy interwencyjnej i pomocowej. 

Praca z klientem pomocy społecznej koncentruje się na znalezieniu rozwiązań, wyznaczaniu 

i realizowaniu celów, budowaniu motywacji do ich osiągania, opierając się na: 

    - zasobach klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach; 

   -  na jego potrzebach, a nie na problemach; 

    - na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach; 

    - na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów  

      i ich rozmiarach. 

Zespół diagnostyczny – grupuje pracowników pierwszego kontaktu, celem tego zespołu jest 

wstępna diagnoza sytuacji klienta, ustalenie głównej przyczyny dysfunkcji rodziny                           

i skierowanie do odpowiedniego zespołu problemowego ewentualnie obsługa klientów nie 

wymagających systematycznego wspierania Ośrodka. 
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Zespoły problemowe pogłębiają diagnozę społeczną, opracowują program pomocy, 

podejmują działania edukacyjne, motywacyjne, wspierające, wielokrotnie w oparciu                              

wzajemną współpracę i poradnictwo specjalistyczne w sytuacji złożoności występujących  

w rodzinach problemów. 

Istotą pracy zespołowej w pomocy społecznej jest możliwość wspólnego omawiania 

problemów związanych z pomaganiem, na jakie napotykają pracownicy w środowiskach 

objętych pomocą w celu wypracowania  wspólnych kierunków na rzecz poprawy sytuacji 

osoby lub rodziny objętej wsparciem pomocy społecznej. 

 

Bezdomność. 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  2013 r. podejmował działania na rzecz osób 

bezdomnych w zakresie: 

- pracy socjalnej 

- zapewnienie noclegu 

 - zapewnienie ciepłego posiłku 

 - zapewnienie niezbędnej odzieży stosownej do pory roku 

 - udzielanie świadczeń pieniężnych 

 - inne jak: udzielenie pomocy medycznej, pomoc w odtworzeniu dokumentów, itp. 

 W ramach działań o charakterze profilaktycznym prowadzone są mediacje z rodzinami osób 

bezdomnych, kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczności lokalnej                         

w zakresie bezdomności. 

W okresie niesprzyjających warunków pogodowych prowadzone są działania 

interwencyjne wspólnie z policją na terenie dworców PKP, PKS, w węzłach ciepłowniczych, 

ogródkach działkowych, strychach, piwnicach.  

W 2013 roku swoje działania pomocowe MOPS skierował do 81 osób bezdomnych. 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej mające na celu zapobieganie degradacji 

biologicznej i społecznej przyznano 58 osobom w tym: 

-  23 osoby otrzymywały zasiłek stały 

-  49 osób skorzystało z zasiłku okresowego 

-  40 osób otrzymało zasiłki celowe. 

Wyłącznie pracą socjalna objętych było 23 osoby. 

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa i schronienia osobom bezdomnym współpracował z Komendą Powiatowej 
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Policji i Schroniskiem dla Mężczyzn im. Brata Alberta, a także noclegowniami i schroniskami 

poza terenem Stalowej Woli, szczególnie w przypadkach osób niepełnosprawnych oraz 

kobiet. Ponadto w szczególnie niesprzyjających w okresie zimowym warunkach 

atmosferycznych, w dni wolne od pracy,  osoby bezdomne mogły uzyskać awaryjnie nocleg 

w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli a w przypadku kobiet z dziećmi  

w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowe, po czym w  pierwszy dzień 

roboczy pracownik socjalny ds. bezdomności podejmował działania w kierunku skierowania 

osoby bezdomnej do schroniska lub noclegowni. 

Ponadto MOPS współpracował z organizacjami pozarządowymi: Polskim Komitetem 

Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, w zakresie zabezpieczenia osób 

bezdomnych w niezbędną odzież lub żywność. 

 

2.4. Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej  

  

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej kończy decyzja 

administracyjna. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 r. wydał łącznie 12.557 

decyzji. Poniższa tabela pokazuje liczbę wydawanych w Ośrodku decyzji z podziałem na ich 

rodzaje.   

 

Rodzaje decyzji Liczba decyzji 

Decyzje przyznające różnego typu 

świadczenia 

10.256 

Decyzje uchylające, zmieniające, umorzenia, 

odstąpienia 

2.044 

Decyzje odmowne dot. różnych typów 

świadczeń 

257 

ŁĄCZNIE 12.557 

 

Decyzje odmowne w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. 

 

Szczególną znaczenie we wszystkich decyzjach mają decyzję odmowne z uwagi na 

ich charakter i konsekwencje dla klientów pomocy społecznej. Głównymi powodami nie 

przyznania świadczeń z pomocy społecznej są: 
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1. brak podstaw do przyznania świadczenia 

2. przekroczenie kryterium dochodowego 

3. brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji 

życiowej 

4. występowanie dysproporcji między dochodem udokumentowanym ubiegającego 

się o pomoc a jego rzeczywistą sytuacją majątkową 

5. stwierdzenie marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub 

marnotrawstwo własnych zasobów materialnych 

6. brak środków finansowych. 

 

W 2013 roku Ośrodek wydał  257 decyzji odmownych.  

Głównym powodem odmowy przyznania świadczeń było przekroczenie kryterium 

dochodowego. Z tego powodu wydano odmowy w 136 sprawach. 

Z powodu braku podstaw do przyznania pomocy wydano odmowy w 73 sprawach,                       

a z powodu braku  współpracy – w 30 przypadkach, 5 decyzji odmownych wydano ze 

względu na występujące dysproporcje między dochodem ujawnionym, a poziomem życia. 

Odmowy dotyczyły głównie przyznania zasiłku celowego – 134, w tym specjalnego zasiłku 

celowego w 59 przypadkach, a także świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na 

przygotowanie posiłku w warunkach domowych w ramach Programu Rządowego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” w 37 sprawach, w tym z powodu przekroczenia kryterium 

uprawniającego do tego świadczenia w 24 przypadkach. 

Szczegółową analizę wydania decyzji odmownych w 2013 roku przedstawia załączona tabela. 

 

 

 

 

 

 

.
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SPRAWOZDANIE Z WYDANYCH DECYZJI ODMOWNYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Wyszczególnienie rodzaju świadczeń Ogółem 

w tym wydane decyzje odmowne z powodu: 

Dochód 

przewyższający

kryterium 

dochodowe 

Uznaniowo 

(brak 

zasadności 

przyznania 

pomocy ) 

Brak 

współpracy/ 

marnotrawienie 

świadczeń 

Dysproporcje, 

pomiędzy 

wykazaną  

a faktyczną 

sytuacją 

Brak 

możliwości 

sporządzenia 

wywiadu 

środowiskowe

go 

Inne sytuacje 

(zbieg 

świadczeń, 

pobyt w ZK, 

Ogółem 257 136 71 30 5 9 6 

Zasiłek stały 13 10 - 1 - 1 1 

Zasiłek celowy  

w tym: 

Zasiłek celowy specjalny 

136 

 

59 

59 

 

- 

57 

 

52 

9 

 

5 

3 

 

2 

6 

 

- 

2 

 

- 

Zasiłek celowy zwrotny 1 - - - - - - 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

w tym:  zasiłek celowy 

             posiłki w stołówce 
37 

5 

24 

- 

1 

4 

11 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

Zasiłek okresowy 58 43 - 9 2 1 3 

Skierowania do DPS 5 - 5 - - - - 

Odstąpienie od żądania zwrotu poniesionych 

wydatków na świadczenia 
2 - 2 - - - 

- 

Odstąpienie od nienależnie pobranych świadczeń 1 - 1 - - - - 

Rozłożenie na raty spłaty nienależnego świadcz. 1 - 1 - - - - 
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III AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH 

 

3.1. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi marginalizacją  

       i wykluczeniem społecznym. 

 Aktywizacja zawodowa oraz wsparcie dla osób bezrobotnych regulowane są  

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz realizowane przez 

wyspecjalizowane służby zatrudnienia, natomiast pomoc społeczna pełni rolę uzupełniającą. 

Utrata pracy była i jest bardzo dotkliwa, gdyż ubożenie bezrobotnych dokonuje się 

gwałtownie. Brak pracy przyczynia się do wielu negatywnych zjawisk.  Osoby bezrobotne 

tracące prawo do zasiłku automatycznie stają się klientami systemu pomocy społecznej.  

 W 2013 roku specjalistyczna praca socjalna z osobami bezrobotnymi prowadzona była  

w Zespole ds. bezrobocia, Klubie Integracji Społecznej, oraz w ramach projektu systemowego 

„Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”. 

 Praca socjalna z osobami bezrobotnymi i ich rodzinami ma złożony charakter, a 

działania na rzecz aktywizacji zawodowej są powiązane ze wsparciem w rozwiązywaniu 

innych problemów pojawiających się w tych rodzinach – bez czego sama aktywizacja często 

nie jest możliwa. 

Pracownicy socjalni Zespołu ds. bezrobocia postrzegają osoby bez pracy wielowymiarowo, 

biorąc pod uwagę różne uwarunkowania ich trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko kontrolują 

aktywność bezrobotnego w poszukiwaniu pracy, ale przede wszystkim wspierają go w tych 

działaniach jak również w rozwiązywaniu innych problemów życiowych. 

Praca socjalna prowadzona przez Zespół ds. bezrobocia polegała na: 

 diagnozowaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i zawodowej osób i rodzin,             

w których dominuje problem bezrobocia, 

 motywowaniu do podnoszenia kwalifikacji, dalszej nauki lub przekwalifikowania               

zawodowego – pomocy w uzyskaniu dostępu do różnego rodzaju szkoleń (w tym celu 

pracownicy kierowali osoby bezrobotne do programów unijnych realizowanych przez 

PUP i Ośrodek – rozpowszechniają informację na temat aktualnych projektów), 

 pomocy w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy, zasobów i ograniczeń własnych   

i rynku pracy oraz możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących  

w  ramach programu oferowanego przez Klub Integracji Społecznej, 

 przygotowaniu osób bezrobotnych do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym    

i w życiu społeczności lokalnej – kształtowanie odpowiednich postaw, 
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 udostępnianiu aktualnych propozycji pracy oferowanych przez PUP w Stalowej Woli,   

pomocy w docieraniu do potencjalnych pracodawców i odpowiedniego weryfikowania 

ofert, 

 profesjonalnej pomocy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i ich uaktualnianiu  

(CV i listu motywacyjnego), 

 ustalaniu możliwości i szans zatrudnienia na istniejącym rynku pracy i wsparcie                

bezrobotnego i jego rodziny w sytuacji pozostawania bez pracy, 

 współpracy z instytucjami działającymi na rzecz pomocy osobom bezrobotnym                               

i poszukującym zatrudnienia min. PUP, Centrum Informacji i Planowania Kariery               

Zawodowej i innymi oraz w zależności od współwystępujących problemów,  

 inicjowaniu działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych (wspólnych klientów)  

w partnerstwie MOPS / PUP / organizacje pozarządowe,  

 zapewnieniu dostępu do poradnictwa specjalistycznego, prawnego oraz psychologicznego, 

 zapewnieniu odpowiednich form pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom i osobom                 

wymagających tej pomocy. 

Podejmowane działania w kierunku rozwiązywania współistniejących problemów  

w rodzinach osób bezrobotnych dotyczyły między innymi: 

 przemocy domowej, 

 trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w wyniku występujących u członków     

rodziny uzależnień, głównie od alkoholu, 

 problemów opiekuńczo – wychowawczych, 

 niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i racjonalnego 

gospodarowania posiadanym budżetem, itp,  

w oparciu o współpracę z III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, Policją, 

placówkami oświatowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Leczenia 

Uzależnień, Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami 

pozarządowymi. 

 Najczęściej stosowaną metodą pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi i ich 

rodzinami była praca z indywidualnym przypadkiem.  

Pracownicy socjalni Zespołu ds. bezrobocia wykorzystywali w pracy socjalnej kontrakt 

socjalny, jako narzędzie pomocne w procesie usamodzielniania klienta, zwiększające 

skuteczność udzielanej pomocy. 
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W 2013 roku  działania Zespołu ds. bezrobocia skierowane były do 219 osób bezrobotnych  

ze 167 rodzin, a zawartych zostało 28 kontraktów socjalnych z 34 osobami. 

Z pośród osób bezrobotnych, które zostały skierowane do działań aktywizujących przez 

pracowników socjalnych Zespołu: 

-  19 ukończyło zajęcia organizowane przez Klub Integracji Społecznej, 

- 33 osoby realizowały projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”     

realizowany przez tut. Ośrodek i tym samym nabyły dodatkowe umiejętności i kwalifikacje   

niezbędne na aktualnym rynku pracy, 

- w efekcie intensywnych działań prowadzonych przez pracowników socjalnych 19 osobom 

udało się podjąć zatrudnienie. 

 Różnorodność form współpracy daje pracownikom socjalnym szansę na realny sukces 

pracy socjalnej. Chodzi tu nie tylko o współpracę na poziomie instytucji, ale przede 

wszystkim o współpracę różnych profesjonalistów w procesie wspierania konkretnej osoby.  

Właśnie takie podejście może w większym stopniu zapewnić większą efektywność działań. 

Specjalistyczna praca socjalna skierowana do tych osób i ich rodzin prowadzona jest także                         

w Klubie Integracji Społecznej.  

 

3.2. Klub Integracji Społecznej. 

 Klub Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną w strukturach MOPS 

prowadzącą reintegrację społeczną i zawodową osób, które podlegają wykluczeniu 

społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem 

zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej 

ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, 

społecznym i rodzinnym.  

Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest udzielanie bezrobotnym osobom takiej pomocy, 

która spowoduje u nich odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu 

społecznym, umożliwi powrót do pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego świadczenia 

pracy na rynku pracy, a tym samym przyczyni się do ich bezpieczeństwa socjalnego.  

Usługi te są realizowane poprzez działania o charakterze terapeutycznym, edukacyjno - 

pomocowym, prawno – administracyjnym i zatrudnieniowym.  

 W 2013 roku w dwóch edycjach programu Klubu Integracji Społecznej w Stalowej 

Woli uczestniczyło łącznie 37 osób, w tym 20 kobiet:  

- I grupa 19 osób w okresie maj- sierpień  
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- II grupa 18 osób w okresie listopad 2013 r. – marzec 2014 r. 

Uczestnikami KIS  były głównie osoby bezrobotne z różnymi problemami między innymi 

uzależnieniem lub współuzależnieniem, przemocą domową, z problemem bezdomności oraz 

po opuszczeniu zakładu karnego. Osoby te zagrożone są wykluczeniem społecznym,  

w sposób wyjątkowy dyskryminowane na rynku pracy ze względu na swoją przeszłość i brak 

społecznego zaufania. Klub Integracji Społecznej stanowi dla nich szansę na aktywność 

społeczną  i zawodową. 

 

ANALIZA DYSFUNKCJI WYSTĘPUJĄCYCH W RODZINACH UCZESTNIKÓW  

KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU 

 

 

 

Z każdym uczestnikiem KIS w 2013 r. został zawarty kontrakt socjalny.  

Kontrakt to skuteczne narzędzie pracy socjalnej, ponieważ obliguje klientów do większej 

aktywności między innymi w poszukiwaniu pracy, systematyczności, obowiązkowości, 

mobilizuje osoby i ich rodziny do podejmowania starań mających na celu przezwyciężenie 

tkwiących w ich świadomości trudności i ograniczeń.  

Edycje KIS rozpoczynało 3-dniowe wyjazdowe szkolenie psycho-edukacyjne poza 

terenem Stalowej Woli (w 2013 r. pierwsza grupa uczestników Klubu wyjechała do 

Dysfunkcje rodziny Klienci MOPS Osoby nie korzystające  

z MOPS 

 

Bezrobocie 

 

36 

 

 

0 

Osoba nieaktywna zawodowo 

 

1 

 

0 

Uzależnienie i 

współuzależnienie  

(problem alkoholowy) 

 

11 

 

0 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych 

 

4 

 

0 

Bezradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

 

4 

 

 

0 

 

Przemoc 

 

0 

 

 

0 

Problemy zdrowotne 

(przewlekła choroba, 

niepełnosprawność) 

 

11 

 

0 
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miejscowości Krasnobród, natomiast druga grupa z uwagi na przedłużającą się procedurę 

zamówień publicznych oraz trudności z wyłonieniem firmy, która zrealizuje warsztaty nie 

uczestniczyła w warsztatach wyjazdowych, miała natomiast zapewnione zajęcia integracyjne 

na terenie Stalowej Woli z psychologiem MOPS). 

Szkolenie „Psychoedukacja w formie warsztatowej” miało charakter warsztatowy  

i prowadzone było przez psychologa zatrudnionego przez firmę szkoleniową (wyłonioną  

w ramach procedury zamówień publicznych - przetarg nieograniczony). Głównym tematem 

20 godzinnych warsztatów było: eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno – 

społecznych. Dodatkowo poruszano tematy z zakresu: 

 Integracji i komunikacji interpersonalnej 

 Asertywności i podniesienia samooceny 

 Radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi zarówno w sytuacjach 

osobistych jak i zawodowych 

 Analizy mocnych i słabych stron, własnych praw i ograniczeń oraz rozpoznawania 

własnych stanów emocjonalnych, konstruktywnych sposobów ich wyrażania 

Kolejnym etapem realizacji działań w Klubie Integracji Społecznej były warsztaty  

i szkolenia, które odbyły się w siedzibie MOPS, tj.: 

- Szkolenie psychologiczne w formie warsztatowej (15 godzin zajęć) prowadzone przez 

psychologa- pracownika Ośrodka (treningi osobiste w celu samopoznania z elementami 

terapii, warsztaty nauki planowania życia – efektywne zarządzanie czasem i nabywanie 

umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi), szkolenia 

odbywały się cyklicznie tj. 5 spotkań po 3 godziny dla każdej z grup, 

- Warsztaty z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy, prowadzone w oparciu  

o program „Klubu Pracy” (27 godzin zajęć) (analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, 

reakcje na utratę pracy, odkrywanie własnych umiejętności, możliwości i predyspozycji 

zawodowych, analiza rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, asertywność 

w poszukiwaniu pracy, weryfikowanie ofert pracy, przygotowanie do rozmowy  

z pracodawcą), szkolenia cykliczne tj. 9 spotkań po 3 godziny. Dwa ostanie spotkania odbyły 

się w obu grupach w formie indywidualnej z doradcami zawodowymi, co pozwoliło na 

wypracowanie  z każdym uczestnikiem Klubu własnego planu działania zmierzającego  

w kierunku podjęcia zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były przez doradców zawodowych  

z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli (CI i PKZ).  

Ponadto osoby w miarę potrzeb mogły korzystać z porad i oferty Centrum, aktywnie 

włączając się w żmudny proces poszukiwania pracy. Kontakt z pracownikami tej jednostki 
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pozwolił klientom KIS zapoznać się z działalnością innych instytucji rynku pracy, poza PUP. 

Pokazał im zależność podejmowanych działań przez instytucje od ich własnego nastawienia 

do poszukiwania pracy.  

- Szkolenia profilaktyczne dotyczące problemu uzależnienia (10 godzin zajęć w trakcie, 

których omawiane były mechanizmy choroby alkoholowej, współuzależnienie, jak pomóc 

sobie i innym) – prowadzone przez specjalistę psychoterapii zatrudnionego w Klubie 

Trzeźwego Życia przy MOPS – 5 spotkań po 2 godziny dla każdej z grup. Szkolenie 

poprowadzone było w formie warsztatowej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych  

i filmów związanych z tematyką uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. 

- Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – szkolenie przeprowadzał doradca zawodowy  

z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli – 1 spotkanie -  

2 godziny dla każdej z grup. W ramach zajęć osoby zostały zapoznane z tworzeniem biznes 

planu, procedurami rejestracji działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej, 

prowadzoną dokumentacją, warunkami koniecznymi do ubiegania się o dotację na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

- Szkolenie „Jak aktywnie poszukiwać pracy za pośrednictwem Internetu?”- 

przeprowadzone przez Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  

w Stalowej Woli przeprowadzone w siedzibie Centrum przy ul. Staszica 15 b, 4 –ro godzinne 

spotkanie dla każdej grupy z uwagi na możliwość pracy każdego z Klubowiczów 

bezpośrednio na komputerze z dostępem do Internetu oraz wykorzystując sprzęt znajdujący 

się w zasobach CI i PKZ. 

- Szkolenie „Kreatywność jako metoda rozwiazywania problemów” – zajęcia 

poprowadzone przez doradcę zawodowego z CI i PKZ w Stalowej Woli - 1 spotkanie –  

4 godziny – zajęcia miały na celu pobudzić uczestników KIS do angażowania się  

w przedsięwzięcia związane z samorozwojem i nabywaniem umiejętności kreatywnego 

rozwiązywania sytuacji problemowych. 

Ponadto przez cały czas trwania programu organizowane były spotkania grup,  

w trakcie, których omawiano dotychczasowe zrealizowane działania, plany na przyszłość, 

uczestnicy dzielili się swoimi sukcesami i problemami (zalążek grup samopomocowych).  

Ważnym uzupełnieniem powyższych działań były również spotkania integracyjne 

uczestników KIS i ich rodzin, różne wspólne formy spędzania wolnego czasu (np. wyjścia do 

kina).  

Metody pracy w Klubie to: praca w grupach, podgrupach, indywidualna, dyskusje, mini 

wykłady, projekcje filmów, wypełnianie kwestionariuszy i ankiet, analizowanie, refleksje, 



 

56 

 

„burza mózgów”, odgrywanie scenek i ról. Każde zajęcia i warsztaty kończyły się 

sprawozdaniem z ich przebiegu, krótką ewaluacją. 

Klienci poprzez uczestnictwo w działaniach KIS nabyli umiejętności pełnienia ról 

społecznych, planowania życia, zaspokajania potrzeb własnym staraniem oraz zdobyli 

umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi i zarządzania 

czasem. W trakcie zajęć uczestnicy mogli określić swoje „mocne” i „słabe” strony, określić, 

jaki typ pracy najlepiej odpowiada posiadanym kwalifikacjom, umiejętnościom, 

predyspozycjom oraz zainteresowaniom. Uczestnicy uzyskali informacje o rynku pracy, 

poznali techniki poszukiwania pracy. 

Na podstawie dotychczasowych kilkuletnich doświadczeń uzyskanych w czasie pracy  

w Klubie Integracji Społecznej dostrzegamy ogromną szansę aktywizowania osób 

zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy poprzez tę formę zatrudnienia socjalnego, 

ponieważ istnieje wówczas możliwość otrzymania kompleksowego wsparcia : 

 pomoc psychologiczna indywidualna i grupowa, 

 poradnictwo prawne, 

 doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, 

 praca socjalna – stosowanie jednocześnie jej trzech metod z dużym naciskiem na 

kontraktowanie i aktywizację społeczną – samopomoc, organizacje czasu wolnego, 

działania na rzecz środowiska lokalnego, 

 edukacja – szkolenia, samokształcenie. 

W trakcie kilkumiesięcznego uczestnictwa poszczególnych grup w Klubie zauważono  

u uczestników: 

 podniesienie samooceny i rozwój umiejętności interpersonalnych grupy osób 

wykluczonych z rynku pracy, 

 zmiany postaw (otwartość, pewność siebie, uczestnicy potrafią sprecyzować swoje 

potrzeby i oczekiwania w sposób realny, indywidualnie i w grupie poszukują 

rozwiązań na własną aktywność zawodową), 

 większe dbanie o swój wizerunek, 

 podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych w wyniku odbycia kursów  

i szkoleń, 

 zwiększenie aktywności społecznej uczestników KIS, 

 poprawę sytuacji ekonomicznej uczestników KIS i ich rodzin poprzez uzyskanie 

okresowego lub stałego zatrudnienia, 
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To dzięki takiej instytucji jak KIS wiele osób odkryło w sobie nowe „ja”. 

Proponowane formy wsparcia pozwalają rekompensować indywidualne braki oraz rozwijać 

się w wybranych kierunkach.  

Aktywne uczestnictwo w działaniach KIS skutecznie zapobiega i przeciwdziała izolacji 

społecznej (możliwość uczestniczenia w działaniach grupowych, nawiązania nowych 

kontaktów, często przyjaźni).  

Indywidualne podejście do każdego z uczestników KIS powoduje konieczność 

szukania nowych rozwiązań i budowania indywidualnych programów pracy z osobą 

pozostającą poza rynkiem pracy.  

Działania zaplanowane w Klubie stają się okazją do angażowania coraz to nowych lokalnych 

partnerów, co pozwala na rozbudowę lokalnej współpracy w zakresie przeciwdziałania 

długotrwałemu bezrobociu. Dzięki zasadzie pomocniczości osoby potrzebujące pomocy mogą 

liczyć na wsparcie państwa i innych podmiotów. 

Program KIS w 2013 r. obejmował 37 osób. Z tego 30 osób ukończyło udział  

w programie, 5 osób (1 kobieta i 4 mężczyzna) zostało wykluczonych z uczestnictwa z uwagi 

na niedostosowywanie się do regulaminu Klubu oraz niewywiązywania się z uzgodnień 

kontraktu socjalnego. Dwie osoby natomiast zrezygnowały z udziału w Klubie, jedna z uwagi 

na zły stan zdrowia związany z ciążą (kobieta), zaś druga z uwagi na podjęcie zatrudnienia 

(mężczyzna). 

Z wyżej wymienionej grupy 5 osób podjęło aktywność zawodową (w tym 2 kobiety) 

na umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło), 5 osób 

(w tym 3 kobiety) podejmuje prace dorywcze, 2 osoby (mężczyźni) uczestniczyli w 2013 

roku w projekcie systemowym MOPS „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”. 

Pozostałe osoby są objęte wsparciem tutejszego Ośrodka i kontynuują działania w kierunku 

aktywnego poszukiwania pracy (zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie systemowym MOPS 

w 2014 roku oraz projektach PUP w Stalowej Woli oferujących wsparcie w formie staży, 

szkoleń zawodowych).  
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ANALIZA UCZESTNIKÓW KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

ZE WZGLĘDU NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ  

 

 

 

Podział osób, ze względu na rodzaj aktywności 

 

Mężczyźni 

 

 

Kobiety 

Liczba osób, które podjęły aktywność zawodową  

w czasie trwania programu Klubu Integracji 

Społecznej 

 

4 

 

2 

Liczba osób, które, podjęły aktywność zawodową 

po zakończeniu działań Klubu Integracji 

Społecznej (do 6 miesięcy) 

 

1 

 

1 

Liczba osób, które nie podjęły aktywności 

zawodowej z uwagi na niechęć do podjęcia 

jakiejkolwiek pracy  

 

0 

 

3 

Liczba osób, które nie podjęły aktywności 

zawodowej z uwagi na problemy zdrowotne, które 

nie pozwoliły na podjęcie jakiejkolwiek pracy 

 

3 

 

1 

Liczba osób, które nie podjęły aktywności 

zawodowej z uwagi na fakt, że podejmują prace 

dorywcze (nie szukają legalnego źródła dochodu) 

 

3 

 

3 

Liczba osób kontynuujących działania KIS 

(aktywnie poszukują pracy kontynuując działania 

zawarte w kontrakcie) 

 

6 

 

10 

 

Razem 

 

17 

 

 

20 
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KLIENCI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU 

W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDZIAŁACH WIEKOWYCH I ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE 

 

 

 

 

Liczba osób 

objętych 

działaniami KIS 

w poszczególnych 

przedziałach 

wiekowych 

 

Wykształcenie 

podstawowe 

 

Wykształcenie zawodowe 

 

Wykształcenie średnie 

 

Wykształcenie wyższe 

 

Razem 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

do 25 lat 

 

3 0 1 1 0 0 0 0 5 

od 25 do 30 lat 

 

0 2 2 0 0 2 0 0 6 

od 31 do 40 lat 

 

2 2 1 4 1 0 0 1 11 

od 41 do 50 lat 

 

3 1 2 3 0 1 0 0 10 

Od 51 do 60 lat 

 

1 1 0 1 1 1 0 0 5 

powyżej 60 lat 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 

 

9 6 6 9 2 4 0 1 37 
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Wydatki Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                     

w 2013 r. wyniosły 15 671,60 zł. 

Kształtowały się następująco: 

§ 4210 – zakup materiałów i doposażenia –                                                       5 198,72 

                           materiały pomocnicze dla uczestników, 

                           zakup środków spożywczych do organizacji 

                           spotkań integracyjnych 

 § 4240 – literatura specjalistyczna                                                                         300,00 

§ 4300 – zakup usług pozostałych –                                                                   8 528,78 

                           zakup usług dotyczących organizacji warsztatów 

                           psychologicznych wraz z przewozem osób, 

                           biletów do kina itp. 

 § 4370 – opłata za telefon                                                                                   1 644,00 

 

 

3.3. Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku kontynuował realizację projektu 

systemowego „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2015, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 

7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Projekt systemowy jest realizowany przez tut. MOPS od 1 kwietnia 2008 roku do  

30 czerwca 2015 roku. 

Celem głównym projektu na lata 2013 – 2015 jest wzrost aktywności zawodowej 

 i społecznej 112 uczestników projektu, w tym 81 kobiet i 31 mężczyzn poprzez stworzenie 

systemu, który umożliwi im i ich rodzinom wyjście z trudnej sytuacji życiowej w okresie  

od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2015 roku. 

Projekt w 2013 roku był skierowany do osób bezrobotnych lub nieaktywnych 

zawodowo, korzystających z pomocy MOPS (pomoc finansowa, rzeczowa, praca socjalna), 

pozostających w wieku aktywności zawodowej tj. od 18 do 64 roku życia mężczyźni i od 18 

do 59 roku życia kobiety, nie pracujących na umowy o pracę oraz nie pobierających 
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świadczeń rentowych z ZUS i świadczenia pielęgnacyjnego z UM, zamieszkujących na 

terenie Gminy Stalowa Wola. 

Projekt w 2013 roku składał się z 6 zadań:  

1) aktywna integracja,  

2) praca socjalna,  

3) zasiłki i pomoc w naturze,  

4) działania o charakterze środowiskowym,  

5) promocja projektu,  

6) zarządzanie projektem.  

Rekrutacja uczestników odbyła się w miesiącach styczeń – kwiecień 2013 roku, 

natomiast działania aktywizacyjne rozpoczęto od miesiąca lipca 2013 roku z uwagi na fakt, 

iż Aneks do umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie został podpisany 

dopiero 12 czerwca 2013 roku, co uniemożliwiało wcześniejsze rozpoczęcie poszczególnych 

etapów w realizacji zadania aktywna integracja wobec uczestników projektu. 

Podczas rekrutacji do projektu oprócz naboru prowadzonego przez pracowników 

socjalnych Ośrodka współpracowano również z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej 

Woli, który w ramach porozumienia kierował na wniosek MOPS osoby bezrobotne do 

kontraktów socjalnych.  

W 2013 roku w projekcie wzięło łącznie udział 57 osób (34 kobiety i 23 mężczyzn), 

 z których 7 przerwało udział w trakcie realizacji projektu (3 kobiety i 4 mężczyzn). Dwie 

osoby (mężczyźni) przerwały udział w projekcie z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania 

poza teren Gminy Stalowa Wola, jeden mężczyzna przerwał udział z powodu pobytu  

w Zakładzie Karnym w Dębicy, jedna kobieta z uwagi na podjęcie prac dorywczych i bark 

możliwości udziału w warsztatach, szkoleniach. Pozostałe 3 osoby przerwały udział  

z powodu wyjazdu za granicę (Anglia, Belgia, Holandia). Wśród osób bezrobotnych 6 osób 

niepełnosprawnych, w tym 4 kobiety ze stopniem lekkim lub umiarkowanym skorzystało  

z działań aktywizacyjnych.  

W 2013 roku osoby uczestniczące w projekcie systemowym w ramach Zadania – 

Aktywna integracja korzystały z instrumentów aktywnej integracji w kontraktach socjalnych, 

które zawarto z  45 osobami (22 kobiety  i  23 mężczyzn) oraz w Programie Aktywności 

Lokalnej (PAL), w ramach którego zawarto 12 umów z klientkami MOPS w Stalowej Woli. 

Osoby uczestniczące w działaniach projektu w 2013 roku w ramach kontraktów socjalnych  

i PAL objęte były różnorodnymi formami wsparcia w okresie od 5 czerwca do 31 grudnia 

2013 roku. 



 

62 

 

     Uczestnicy Projektu w ramach kontraktów socjalnych obok  poradnictwa socjalnego ze 

strony pracowników socjalnych objęci byli trzema instrumentami aktywnej integracji: 

 Aktywizacja zawodowa (20 godzin przypadających na 1 osobę), w ramach której osoby 

uczestniczyły w indywidualnym doradztwie zawodowym (4 godziny) mającym na celu 

opracowanie indywidualnego planu działania w kierunku poszukiwania pracy  

i w efekcie podjęcia zatrudnienia oraz warsztatach grupowych z doradcą zawodowym 

„Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych” (16 godzin); 

 Aktywizacja społeczna (100 godzin przypadających na 1 osobę), w ramach której 

uczestnicy skorzystali z indywidualnego poradnictwa psychologicznego (4 godziny), 

warsztatów grupowych psychologicznych „Porozumiewanie się – podstawową 

czynnością funkcjonowania w społeczności” (8 godzin zajęć - warsztaty wyjazdowe 

jednodniowe do miejscowości Łążek Garncarski w dniu 29.07.2013 roku), „Aktywne 

słuchanie warunkiem skuteczności w komunikacji” (4 godziny), „Komunikacja 

niewerbalna – jak z niej korzystać i osiągnąć sukces?” (8 godzin zajęć - warsztaty 

wyjazdowe jednodniowe do miejscowości Łążek Garncarski w dniu 19.08.2013 roku), 

„Trening umiejętności asertywnych” (4 godziny), „Pozytywna samoocena kluczem do 

sukcesu” (4 godziny), „Stres jak z nim wygrać” (4 godziny), „Autoprezentacja, czyli jak 

pozytywnie pokazać się pracodawcy, rodzinie, otoczeniu?” (8 godzin zajęć - warsztaty 

wyjazdowe jednodniowe do miejscowości Łążek Garncarski w dniu 10.09.2013 roku), 

szkolenia psychologiczne grupowe „Efektywne zarządzanie czasem” (12 godzin)  

i „Budżet domowy – jak sobie z nim radzić?” (12 godzin), szkolenie grupowe 

profilaktyczne dotyczące problemu uzależnień (12 godzin), szkolenia grupowe  

z zakresu: podstaw działalności gospodarczej (4 godziny), zakładania i prowadzenia 

spółdzielni socjalnej (4 godziny), wolontariatu „Wolontariusz – możliwości  

i ograniczenia” (4 godziny), równości szans kobiet i mężczyzn (4 godziny), 

poszukiwania pracy za pośrednictwem internetu (4 godziny); 

 Aktywizacja edukacyjna (minimum 200 godzin przypadających na 1 osobę) w ramach 

której 36 klientów biorących udział w projekcie odbyło szkolenia zawodowe (makijaż  

i stylizacja paznokci – 4 osoby (kobiety), piekarz – ciastkarz – 1 osoba (kobieta), 

profesjonalny sprzedawca – 8 osób (kobiety), bukieciarstwo i florystyka – 1 osoba 

(kobieta), spawacz (spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie aktywnych 

chemicznie gazów – metodą MAG) – 5 osób (mężczyzn), operator wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym – 3 osoby (mężczyźni), opiekun osób starszych  



 

63 

 

i niepełnosprawnych – 3 osoby (kobiety), barman – kelner – 3 osoby (2 kobiety  

i 1 mężczyzna), technolog robót wykończeniowych – 8 osób (mężczyźni). 

  

 Szkolenia i warsztaty w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie od 15 

lipca do 30 września 2013 roku zostały zorganizowane na podstawie procedury zamówień 

publicznych (przetarg nieograniczony) przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu odbyły się w okresie od 21 października  

do 9 grudnia 2013 roku. Szkolenia zawodowe w ramach aktywizacji edukacyjnej zostały 

zorganizowane na podstawie procedury zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) 

przez firmę szkoleniową Professional Business Advice Alina Piorun ze Stalowej Woli. Przed 

ich rozpoczęciem 38 osób wykonało w ramach projektu badania profilaktyczne uprawniające 

do udziału w szkoleniach zawodowych. Z uwagi jednak na fakt przerwania udziału, dwie 

osoby pomimo wykonanych badań u lekarza medycyny pracy nie ukończyły szkolenia 

zawodowego. 

Beneficjenci projektu  mieli możliwość w miarę zgłaszanych przez nich potrzeb skorzystania 

z bezpłatnego wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i radcy prawnego. Ponadto na 

bieżąco korzystali z pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych tut. MOPS.  

Z uwagi na art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy dla 9 osób były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach 

kosztów dofinansowania z uwagi na brak praw do tego ubezpieczenia z innego tytułu.  

Wszystkie zajęcia warsztatowe i szkolenia, zatrudnienie koordynatora wolontariatu  

i asystenta rodziny realizowane w ramach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej 

łącznie z pokrywaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i stypendium za staże zawodowe 

w 2013 roku były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zadania - Aktywna 

integracja.  

Każdy z uczestników projektu objętych kontraktem socjalnym i umową PAL w trakcie 

udziału w miesiącach czerwiec, sierpień, październik, grudzień pobierał świadczenia 

pieniężne w formie zasiłków celowych, które stanowiły wkład własny do projektu ze strony 

gminy, tj. 10,5% całkowitej wartości projektu w 2013 roku 
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Rezultaty projektu w 2013 roku to: 

Uczestnicy projektu nabyli nowe umiejętności przydatne w poszukiwaniu i podjęciu 

zatrudnienia. Nawiązali nowe przyjaźnie, poznali pozytywne walory płynące z pracy w grupie 

osób, które borykają się z podobnymi problemami przez co łatwiej im się razem wspierać  

i pomagać sobie wzajemnie. 

Projekt składał się z dwóch form aktywizacji:   

- aktywizacji społecznej osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej. W ramach niej 

45 uczestników projektu przeszło 120 godzin szkoleń i warsztatów, w tym szkolenia trzy 

wyjazdowe jednodniowe poza miejsce zamieszkania w celu efektywniejszej pracy na 

zajęciach i integracji uczestników w grupach projektowych.  

- aktywizacji zawodowej w ramach której w 2013 roku łącznie 36 osób - uczestników 

projektu wzięło udział w szkoleniach zawodowych (średnio 200 godzin szkolenia 

przypadającego na 1 uczestnika). Z pośród nich 5 osób zostało skierowanych w miesiącu 

grudniu 2013 roku na 4 miesięczne staże zawodowe (manicurzystka – 1 osoba (kobieta) do 

Gabinetu Kosmetyki Estetycznej „SARA” w Stalowej Woli, piekarz – ciastkarz – 1 osoba 

(kobieta) do Piekarni PSS „Społem” w Stalowej Woli, barman – kelner – 1 osoba(mężczyzna) 

do Restauracji „Przytulna” w Stalowej Woli, opiekunka osoby starszej – 1 osoba (kobieta) do 

Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, sprzedawca - 1 osoba (kobieta) do Sklepu Nr 8 

PSS „Społem” w Stalowej Woli. 

Udział w projekcie ukończyło w efekcie 45 osób (27 kobiet i 18 mężczyzn) z których 

3 osoby zakończyły udział w trakcie trwania projektu w związku z podjęciem zatrudnienia. 

Dwóch mężczyzn podjęło pracę jako operatorzy maszyn odlewniczych w firmie 

UNIWHEELS Production (Poland) Spółka z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, natomiast 

trzecia osoba (kobieta) została zatrudniona w firmie ARMATOORA S.A. w Nisku.  

Pięciu uczestników projektu, w tym 1 mężczyzna kontynuuje udział w stażach zawodowych  

u pracodawcy. Udział w stażach daje możliwość praktycznego nabycia umiejętności 

zawodowych w zakładzie pracy w ramach określonych stanowisk pracy do których 

przygotowywały szkolenia zawodowe. Ponadto wartością dodaną projektu jest fakt, że 

uczestnicy projektu z ogromnym zaangażowaniem i rzetelnością wywiązują sięz udziału  

w stażach mając satysfakcję z faktu, że pracodawcy doceniają ich pracę a przez to działania 

na rzecz osób wykluczonych społeczne podejmowane przez tut. MOPS jako istotny element 

w motywacji klientów - świadczeniobiorców pomocy społecznej do zmiany sytuacji 

społecznej i zawodowej oraz brania odpowiedzialności za życie własne oraz swojej rodziny, 

poprzez usamodzielnienie się. 
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OKREŚLENIE STATUSU NA RYNKU PRACY OSÓB, KTÓRE 

UCZESTNICZYŁY W PROJEKCIE W 2013 ROKU 

 

 

 

L.p. 

 

Status osoby na rynku 

pracy 

 

 

2013 rok – łącznie 57 osób 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Ogółem 

 

1. 

 

 

 

Bezrobotni 

 

 

32 

 

22 
 

54 

 

w tym osoby 

długotrwale bezrobotne 

 

21 

 

11 
 

32 

 

2. 
 

Osoby nieaktywne 

zawodowo 

 

 

2 

 

1 
 

3 

 

 

 

 

 

OSOBY, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W PROJEKCIE W 2013 ROKU  

ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE 

 

 

 

L.p. 

 

Wykształcenie 

 

2013 rok 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Ogółem 

 

1. 
 

Podstawowe, gimnazjalne  

 

 

11 

 

10 

 

21 

 

2. 
 

Ponadgimnazjalne 

 

 

22 

 

13 

 

35 

 

3. 
 

Pomaturalne 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4. 
 

Wyższe 

 

 

1 

 

0 

 

1 
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REZULTATY OSIĄGNIĘTE W RAMACH PROJEKTU W 2013 ROKU 

 

 

L.p. 

 

Nazwa rezultatu 

 

 

2013 rok 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1. Liczba klientów MOPS w Stalowej Woli, 

którzy zakończyli udział w projekcie 

aktywnej integracji 

 

27 

 

18 
 

45 

2. Liczba klientów MOPS w Stalowej Woli 

objętych kontraktami socjalnymi 

w projekcie 

 

22 

 

23 
 

45 

3. Liczba klientów MOPS w Stalowej Woli 

objętych Programem Aktywności Lokalnej  

w projekcie 

 

12 

 

0 
 

12 

3. 

 

 

Liczba uczestników projektu, którzy 

ukończyli warsztaty w ramach aktywizacji 

społecznej i zawodowej 

 

22 

 

19 
 

41 

Liczba uczestników projektu, którzy 

ukończyli szkolenia zawodowe 

 

 

19 

 

17 
 

36 

a)  

Szkolenie zawodowe spawacz metodą 

MAG 

 

 

0 

 

5 
 

5 

b)  

Szkolenie zawodowe profesjonalny 

sprzedawca  

 

 

8 

 

0 
 

8 

c) Szkolenie zawodowe barman – kelner 

 

 

2 

 

1 
 

3 

d) Szkolenie zawodowe makijaż  

i stylizacja paznokci 

 

 

4 

 

0 
 

4 

e) Szkolenie zawodowe piekarz – ciastkarz 

 

 

1 

 

0 
 

1 

f) Szkolenie zawodowe technolog robót 

wykończeniowych 

 

 

0 

 

8 
 

8 

g) Szkolenie zawodowe bukieciarstwo  

i florystyka 

 

 

1 

 

0 
 

1 

h) Szkolenie zawodowe operator wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym 

 

 

0 

 

3 
 

3 

i) Szkolenie zawodowe opiekun osób 

starszych i niepełnosprawnych 

 

 

3 

 

0 
 

3 

 

Liczba godzin indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego 

 

4 godz. x 22  

= 88 godz. 

 

4 godz. x 19 

= 76 godz. 

 

 

164 godzin 

 

 

Liczba godzin indywidualnego doradztwa 

zawodowego 

 

4 godz. x 22 

 = 88 godz. 

 

4 godz. x 19 

= 76 godz. 

 

 

164 godzin 

 

 

 

 



 

67 

 

REZULTATY MIĘKKIE OSIĄGNIĘTE W RAMACH PROJEKTU  

W 2013 ROKU 

 

 

L.p. 

 

Nazwa rezultatu 

 

 

2013 rok 

 
 

1. 

 

Procent uczestników projektu 

zadowolonych z udziału w projekcie 

 

 

100 % 

 

2. 
 

Procent uczestników projektu, którzy 

podczas udziału w projekcie podnieśli 

swoje umiejętności komunikacyjne 

 

 

100 % 

 

3. 
 

Procent uczestników projektu, którzy 

rozwinęli swoje zdolności 

motywacyjne 

 

100 % 

 

 

 

Program Aktywności Lokalnej w projekcie systemowym był realizowany w okresie 

czerwiec – grudzień 2013 roku, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy 

Stalowa Wola na lata 2012 – 2013 – „Lepsza rodzina”.   

W roku sprawozdawczym w Programie Aktywności Lokalnej uczestniczyło 12 kobiet, 

które podpisały umowę z Dyrektorem MOPS na udział w programie. Każda z uczestniczek 

Programu skorzystała łącznie z czterech instrumentów aktywnej integracji (113 godzin zajęć 

na osobę) poprowadzonych metodą grupową: Uczestniczyły w warsztatach „Szkoła dla 

rodziców” (30 godzin), warsztatach „Kobieta w miejscu pracy” (15 godzin), warsztatach z 

zakresu planowania rodziny (12 godzin), warsztatach z zakresu higieny zdrowia (6 godzin), 

module szkoleniowym „Wizaż – mój wizerunek” (40 godzin) oraz w 5 spotkaniach – 

pogadankach z ekspertami (lekarz internista, lekarz – pediatra, psycholog, dietetyk, terapeuta 

ds. uzależnień).  

W ramach PAL 3 rodziny zostało objęte wsparciem ze strony asystenta rodziny 

zatrudnionego na umowę cywilno – prawną (umowa zlecenie - 360 godzin) w ramach 

kosztów projektu. Asystent rodziny pracował bezpośrednio z uczestniczkami projektu i ich 

rodzinami na podstawie opracowanego wspólnie planu pracy w miesiącach sierpień – 

grudzień 2013 roku. 
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 Ponadto dla 8 dzieci uczestniczek projektu, w wieku szkoły podstawowej  

i gimnazjum, odbyły się cykliczne zajęcia popołudniami z psychologiem z zakresu radzenia 

sobie z problemami szkolnymi i osobistymi (6 spotkań po 2 godziny) oraz zajęcia w kierunku 

zmiany zachowań niepożądanych z elementami treningu zastępowania agresji (6 spotkań po 

2 godziny). Każde dziecko miało zapewniony drobny poczęstunek i przyjazną atmosferę 

prowadzonych zajęć. 

Wszystkie uczestniczki PAL miały możliwość w miarę zgłaszanych przez nich 

potrzeb skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i radcy 

prawnego. Ponadto uczestnicy projektu na bieżąco korzystali z pracy socjalnej świadczonej 

przez pracowników socjalnych tut. MOPS. 

 

W ramach Zadania - działania o charakterze środowiskowym zorganizowano:  

-   w miesiącu sierpniu 2013 roku dwie jednodniowe wycieczki dla uczestniczek Programu 

Aktywności Lokalnej i ich dzieci do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza w dniu  

23 sierpnia 2013 roku oraz do Bałtowa w dniu 27 sierpnia 2013 roku. W wycieczkach udział 

wzięło również sześciu pracowników socjalnych, którzy pracowali w ramach PAL  

z uczestniczkami projektu. Osoby miały zapewniony koszt przejazdu autokarem, 

ubezpieczenie NNW, obiad, bilety wstępu m. in. do Jura Park Bałtów, Zespołu Zamkowo – 

Parkowego w Baranowie Sandomierskim, rejs statkiem po Wiśle,  

-   w miesiącu październiku 2013 roku piknik rodzinny – ognisko w Karczmie ZACISZE  

w miejscowości Jastkowice dla uczestników projektu wraz z całymi rodzinami. W ramach 

ogniska zapewniono liczne atrakcje dla dzieci w tym m. in. wodzireja ze sprzętem grającym 

i nagłośnieniem, gry i konkursy z nagrodami, przejazd na kucykach, grill itp.  

 Działania o charakterze środowiskowym zostały w całości sfinansowane z kosztów 

dotacji na realizację projektu. 

 

W 2013 roku ze środków Unii Europejskiej kontynuowało zatrudnienie dwóch 

pracowników socjalnych, w tym jeden zatrudniony na cały etat oraz drugi na ½ etatu do 

realizacji kontraktów socjalnych w projekcie i świadczenia pracy socjalnej dla mieszkańców 

Stalowej Woli. Etaty zostały w pełni pokryte ze środków otrzymanych na realizację projektu, 

pozwoliło to na poszerzenie kadry ośrodka w celu dotarcia do możliwie jak najszerszej liczby 

osób potrzebujących z terenu gminy Stalowa Wola. 
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W ramach projektu powołano również od 12 sierpnia 2013 roku Klub Wolontariusza 

przy MOPS. Z kosztów projektu zatrudniono koordynatora na potrzeby Klubu na okres 

sierpień – grudzień 2013 roku (umowa zlecenie – 144 godziny). Działania Klubu opierają się 

na świadczeniu bezinteresownego wsparcia przez wolontariuszy na rzecz klientów pomocy 

społecznej, w tym w szczególności uczestników projektu systemowego, ale także 

mieszkańców miasta oczekujących pomocy ze strony wolontariuszy, czy wyrażających chęć 

świadczenia pracy wolontarystycznej na terenie Gminy. Klub Wolontariusza kontynuowany 

będzie w następnym roku kalendarzowym. 

 

Koszt całkowity projektu w 2013 roku wyniósł 431 740,23 zł (słownie: czterysta 

trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych 23/100), z czego kwota dotacji 

otrzymanej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca) 

wyniosła 374 767,73 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt 

siedem złotych 73/100). Pozostałe środki na realizację projektu w ramach wkładu własnego 

(zasiłki celowe dla uczestników projektu) pochodziły z budżetu Gminy Stalowa Wola  

w łącznej kwocie 56 972,50 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 

dwa złotych 50/100). 

 

Wydatki związane z realizacją projektu w 2013 roku w poszczególnych paragrafach 

przedstawiały się w sposób następujący: 

 

§ 3119 – świadczenia z pomocy społecznej                                                     56 972,50 

               zaliczane jako udział własny gminy do projektu 

§ 4017 –  pobory dla zespołu projektowego składającego się z:                    159 942,67 

     kierownika, koordynatora i osoby rozliczającej projekt 

     (łącznie 1 ½ etatu) oraz dodatki specjalne dla 

    pracowników biorących udział w projekcie oraz etat 

   pracownika socjalnego realizującego projekt 

 § 4047 – „trzynasta pensja dla zespołu projektowego i pracowników               3 538,21 

                           socjalnych 

§ 4117 -  składki ZUS od poborów pracownika socjalnego               11 101,69 

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy                                                                     1 154,24 

§ 4137 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych                     2 613,18  

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia                                                        12 871,20 



 

70 

 

    koniecznych do realizacji projektu ze środków unijnych 

§ 4287 – zakup usług zdrowotnych – opłata za badania                                     2 520,00 

    pracowników i uczestników projektu 

§ 4307 – szkolenia dla uczestników  projektu                                                 162 183,43 

    finansowane ze środków unijnych                                                                         

§ 4309 – szkolenia uczestników projektu                                                         18 843,11 

 dofinansowane z budżetu państwa 

  

Z uwagi na to, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zawarł                 

w 2008 roku umowę z WUP w Rzeszowie do 2015 roku projekt będzie kontynuowany przez 

kolejne lata.  
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IV PRACA Z RODZINĄ  

4.1. Działania na rzecz rodziny 

 Pomoc rodzinie zajmuje szczególne miejsce w pracy socjalnej realizowanej  

przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka. 

Wiele rodzin wykazuje daleko idącą bezradność w sprawach tak podstawowych, jak pełnienie 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych, planowanie wydatków, umiejętność oszczędzania, 

ustalania priorytetów, zdolność do rezygnacji z rzeczy mało ważnych.  

W wielu rodzinach jednocześnie występuje kilka przyczyn niewydolności potęgując problemy 

z właściwym funkcjonowaniem rodziny, stąd też konieczna staje się indywidualna praca  

z taką rodziną. W tym celu został wyodrębniony  w ramach Działu Pomocy Środowiskowej 

Zespół ds. rodziny, w skład którego wchodzą specjaliści pracy socjalnej wspierani przez 

konsultantów. 

Podejmowane przez Zespół działania mają na celu wzmocnienie rodziny przeżywającej 

trudności, wspomaganie jej funkcji i zadań, przeciwdziałanie rozpadowi poprzez budowanie 

prawidłowych więzi rodzinnych i poczucia bezpieczeństwa, diagnozowanie potrzeb rodzin  

w zakresie potrzeb ekonomicznych, emocjonalnych, łagodzenie wybranych niedostatków 

materialnych i psychosocjalnych. 

W 2013 r. pracownicy Zespołu prowadzili stałą i systematyczną pracę z 137 

rodzinami. Praca z 70 rodzinami polegała zarówno na świadczeniu pomocy materialnej jak                                        

i wszechstronnej pracy socjalnej, a 67 rodzin objętych było wyłącznie pracą socjalną między 

innymi na wniosek III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Stalowej Woli 

lub w związku z prowadzona procedurą Niebieskiej Karty.                  

Wśród wspomnianych rodzin dominującymi problemami była bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Natomiast 

współistniejące problemy to: bezrobocie – 60 rodzin, niepełnosprawność – 38 rodzin, 

przewlekłe choroby występujące w rodzinie – 38 rodzin, z problemem przemocy domowej- 

32 rodziny, 39  rodzin z problemem alkoholowym, 50 rodzin z problemem ubóstwa.                    

Spośród ogólnej liczby rodzin wyodrębniono 47 rodzin niepełnych, 25 rodzin wielodzietnych. 

Dwie rodziny objęte były pomocą z tytułu ochrony macierzyństwa, 3 pomocą w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 77 bezradnych w samodzielnym funkcjonowaniu. 

Praca w tych rodzinach polegała na bardzo częstych i bezpośrednich kontaktach 
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pracownika socjalnego w ich środowiskach zamieszkania, motywowania do podejmowania 

aktywności w celu poprawy sytuacji rodziny, wspólnym poszukiwaniu rozwiązań i zasobów 

tkwiących w samej rodzinie jak i w środowisku. W tym celu wykorzystywano wiele metod 

pracy socjalnej, głównie metodę  pracy z indywidualnym przypadkiem, z zastosowaniem 

kontraktu socjalnego, metodą grupową (wspólne poszukiwanie rozwiązań, analizowanie 

sytuacji klientów, diagnozowanie potrzeb i ustalanie planu pomocy) i metodą środowiskową 

(współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi) oraz poprzez pracę w zespołach 

interdyscyplinarnych.  

 

4.2. Wspieranie rodziny i  system pieczy zastępczej. 

 Dla dobra rodzin przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu 

dzieci Ośrodek organizował pracę z rodziną nie tylko w ramach pracy socjalnej, ale również 

przez utworzenie Zespołu do spraw asysty rodzinnej. 

 Od 1 stycznia 2012 roku MOPS realizuje nałożone na gminę Ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania w zakresie wspierania 

rodziny niewydolnej opiekuńczo-wychowawczo.  

Ustawa zakłada, że w przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację                                

o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego dokonuje analizy sytuacji 

rodziny i wnioskuje o przydzielenie asystenta rodziny do kierownika ośrodka pomocy 

społecznej.  

Ustawa reguluje kto może być asystentem rodziny, a także nakłada obowiązek do 

systematycznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi i rodziną poprzez 

udział w szkoleniach oraz samokształcenie. 

Praca z rodziną realizowana jest w miejscu zamieszkania rodziny lub innym miejscu 

wskazanym przez rodzinę. Asystent rodziny podejmuje pracę z rodziną za zgodą rodziny. 

Do zadań asystenta rodziny należy: 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzina we współpracy z członkami rodziny                       

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

2) opracowanie, we współpracy  z członkami rodziny i koordynatorem rodziny pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej, 
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3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zawodowej, 

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-

edukacyjnych; 

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, 

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

17) sporządzanie na wniosek sądu , opinii o rodzinie i jej członkach, 

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się          

w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

19) współpraca z grupą roboczą, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 W 2013 roku MOPS zatrudnił łącznie 6 asystentów rodziny, 5 na umowę o pracę  

w systemie zadaniowego czasu pracy, a 1 asystent zatrudniony na podstawie umowy- 

oświadczenie usług w ramach realizowanego w projekcie „Czas na aktywność w gminie 

Stalowa Wola” Programu Aktywności Lokalnej.  

Z usług asystentów łącznie skorzystało 67 rodzin w tym: 

 - do 3 m-cy                                     - 5 rodzin 

 - powyżej 3 m-cy do 12 miesięcy     - 18 rodzin 

           - powyżej 1 roku                            - 44 rodzin. 

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wynosił 11 m-cy w roku. 
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 Na zatrudnienie asystentów rodziny w 2013 roku MOPS wydatkował kwotę  

131 523,52 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wynosiła 100 814,00 zł, natomiast   

z budżetu gminy 30 709,52 zł. 

  

 W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców 

powiat, na podstawie orzeczenia sądu, organizuje pieczę zastępczą w formie rodzinnej lub 

instytucjonalnej. Natomiast gmina, z której dziecko jest umieszczone w pieczy zastępczej, ma 

obowiązek współuczestniczyć w kosztach jego utrzymania w następujących proporcjach: 

 - w pierwszym roku pobytu 10% kosztu pobytu, 

 - w drugim roku pobytu 30% kosztu, 

 - w trzecim roku i każdym następnym 50% kosztów pobytu. 

Koszt pobytu dzieci skierowanych do pieczy zastępczej, finansowanego w 2013 roku   

z budżetu gminy wyniósł 170 138,18 zł. 

Poniesione wydatki na dzieci skierowane do poszczególnych placówek i rodzin zastępczych 

w dwuletnim okresie realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przedstawia tabela. 

 

KOSZT POBYTU DZIECI SKIEROWANYCH DO PIECZY ZASTĘPCZEJ                              

W LATACH 2012-2013. 

 

 

 

Nazwa pieczy zastępczej 

Miesięczny koszt 

pobytu dziecka                    

w pieczy zastępczej 

w zł 

Liczba dzieci 

skierowanych  

przez Sąd 

Koszt pobytu dzieci 

w zł 

  

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Dom Dziecka w Stalowej 

Woli ul Poleśnej 
5360,00 5323,00 8 12 29 681,67 106 462,25 

Dom Dziecka „Ochronka” 

Stow. im. Brata Alberta 
3635,00 3820,00 3 4    2 720,35 37 029,16 

Placówka Interwencji dla 

Dzieci i Młodzieży Przy 

ZKOO – w „Oratorium” 

2500,00 2,800 9 7    6 665,40   3 953,82 

Placówki Opiekuńczo-

Wychowawcze  

poza Stalową Wolą 

- 
śr. 

3 000,31 
- 3 -     5 740,57 

Rodziny Zastępcze wg 

ustawy 

wg 

ustawy 

7 8    5 318,87   16 952,38 

Razem   27/24

 ٭

34/32

 ٭

 44 386,33  170 138,18 
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 Łączna liczba dzieci skierowanych przez Sąd do pieczy zastępczej w skali roku 2012٭

wynosiła 24 a w roku 2013- 32 dzieci.  Troje dzieci w 2012 roku i dwoje dzieci w 2013 roku 

w przeciągu roku kalendarzowego  zmieniały miejsce pobytu. 

 

 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań wynikających z ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w poszczególnych paragrafach 

przedstawiały się następująco: 

1. w zakresie wydatków finansowych z budżetu gminy: 

 § 4010 – dofinansowanie poborów dla 5 asystentów rodziny                          22 157,00 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                          2 662,54 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy                                                                           374,98 

 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    356,86 

 § 4040 – tzw. 13 – pensja                                                                                    5 515,73 

 § 3110 – koszty pieczy zastępczej PCPR                                                        170 138,18 

 § 4170 – umowy zlecenie                                                                                    4 000,00 

 § 4210 – materiały i wyposażenie                                                                       3 284,10 

 § 4360 – telefon komórkowy                                                                              1 065,64 

 

2.  w zakresie wydatków finansowych budżetu państwa: 

 § 4010 – pobory dla 5 asystentów rodziny                                                        8 0445,56 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                        1 4021,56 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy                                                                        1 970,88 

 § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                          4 376,00 

 

  

4.3. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Tęcza”. 

  

 Pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci świadczona jest także w placówkach 

wsparcia dziennego. W Stalowej Woli funkcjonuje 8 placówek wsparcia dziennego, w tym 

prowadzone w formie opiekuńczej, jako świetlice środowiskowe 6 placówek, w formie 

specjalistycznej 2 placówki.  

 W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Specjalistyczna 

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Tęcza” usytuowana przy ul. Al. Jana Pawła 5, 

czynna przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 10.00 do 18.00.  
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Działania Świetlicy skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 16 lat, głównie wywodzących 

się z rodzin z problemami społecznymi (alkoholizm, przemoc domowa, bezrobocie, ubóstwo, 

przewlekłe choroby w rodzinie, niewydolność lub bezradność wychowawcza), w tym do 

dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami emocjonalnymi, parcjalnymi  

i opóźnieniami rozwojowymi. 

 W roku sprawozdawczym 2013 z zajęć świetlicowych skorzystało 112 dzieci z rodzin 

niepełnych, wielodzietnych, adopcyjnych i zrekonstruowanych a także wywodzące się  

z rodzin prawidłowo funkcjonujących w środowisku. 

Uczestniczyły one w codziennych zajęciach odbywających się w trakcie roku szkolnego oraz 

w zajęciach wakacyjnych i feryjnych. 

 W wielu rodzinach występuje kumulacja problemów.  

Diagnoza sytuacji rodzinnej wychowanków świetlicy dokonywana jest na podstawie kart 

indywidualnych dzieci, dokumentacji specjalistycznej oraz wywiadów szkolnych  

i rodzinnych, przeprowadzanych przez wychowawców i psychologa z  rodzicem, 

wychowawcą klasy, pracownikiem socjalnym. Uzupełnieniem jest dokumentacja lekarska, 

sądowa, policyjna, pisma urzędowe, orzeczenia Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej,  

a także dokumenty, mające znaczenie dla ustalenia sytuacji dziecka oraz nakreślenia z nim 

pracy. 

 Analiza specyfiki środowisk, z których wywodziły się dzieci uczęszczających do 

Świetlicy w 2013 roku, wskazuje następującą problematykę : 

- 14 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

- 2 dzieci z rodzin, w których występuje niepełnosprawność 

- 20 dzieci z rodzin wielodzietnych 

- 12 dzieci z zaburzeniami w zachowaniu 

- 18 dzieci z rodzin niepełnych 

- 33 dzieci z problemami szkolnymi 

- 2 dzieci z ADHD 

- 8 dzieci z rodzin, w których występuje przemoc 

- 2 dzieci z rodziny, w której występuje ubóstwo 

- 6 dzieci z rodzin, w których występuje problem bezradności w prowadzeniu gospodarstwa  

     domowego 

- 2 dzieci z rodzin, w których występuje przewlekła choroba 

- 35 dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących 

- 25 dzieci z rodzin rozbitych 
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- 1 dziecko z rodziny adopcyjnej 

- 29 dzieci, które skorzystały wyłącznie z wakacji i ferii.        

 

 Każdy wychowawca opiekuje się grupą dzieci, która liczy 10- 15 osób. Ponadto każdy 

wychowawca prowadzi zajęcia według utworzonych przez siebie programów.   

W Świetlicy prowadzone są: 

 Działania o charakterze opiekuńczo- socjalnym: 

1) pomoc socjalna 

- dożywianie (dzieci korzystają codziennie z bezpłatnych obiadów, sporządzają wraz  

z wychowawcami podwieczorki, sałatki, soki, kanapki, ciasta i desery w ramach 

programu zajęć kulinarnych Koła Kulinarnego pod nazwą „Kuchcik”) 

- pomoc finansowa dla rodzin, które spełniają kryteria pomocy społecznej 

- dbanie o higienę 

-  pomoc odzieżowa 

2) zapewnienie opieki przed i po zakończeniu zajęć szkolnych, a także w dniach wolnych od 

zajęć szkolnych ( ferie zimowe, ferie świąteczne, dni rekolekcyjne, wakacje) 

3) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 

 Działania  o charakterze edukacyjno – rozwojowym: 

1) pomoc w nauce 

2) pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości i braków edukacyjnych. 

  Działania o charakterze profilaktyczno – wychowawczym: 

1) organizacja czasu wolnego poprzez: 

 zajęcia tematyczne, ruchowe, dydaktyczne, które pomagają odkryć i  rozwinąć własne 

zainteresowania, a także obchodzenie imprez okolicznościowych: Mikołajki, Spotkanie 

Opłatkowe, Walentynki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dzień Otwarty, 

Andrzejki, zabawa karnawałowa.  

Uczestniczą w nich wszystkie dzieci. 

 zajęcia komputerowe - w ramach tych zajęć dzieci uczą się pracy z komputerem, 

języków obcych, korzystają z Internetu i gier edukacyjnych, jak również oglądają filmy, 

słuchają muzyki, oglądają zdjęcia ze wspólnych wyjazdów i uroczystości. Zajęcia te 

odbywają się codziennie i są przeznaczone dla wszystkich dzieci. Praca odbywa się  

w grupach bądź indywidualnie. 

 zajęcia plastyczne prowadzone od stycznia do czerwca wg programu „Wędrówki do 

krainy sztuki cz. II ” odbywały się 3 razy w tygodniu w wymiarze półtoragodzinnym. 
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Jednorazowo uczestniczyło w nich około 10 osób w wieku 7-15 lat. Zajęcia były oparte 

na aktywności dziecka i jego naturalnej ciekawości eksperymentowania z różnymi 

materiałami plastycznymi takimi jak: bawełna, len, jedwab i inne. Wykonane prace to: 

batik na jedwabiu, manadale na materiale, kwiaty z bibuły, pisanki wielkanocne. 

W marcu została zorganizowana wystawa prac dzieci ze Świetlicy w Domu Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli.  

Ponadto wychowankowie Świetlicy brali udział w różnych konkursach m.in.: 

1) konkurs graficzny „Świat moich doznań” organizowany przez Tarnobrzeski Dom 

Kultury 

2) „Grafika 2013” organizowany przez Dom Kultury w Lublinie 

3) „EX LIBRIS” organizowany przez Bibliotekę Miejską w Stalowej Woli- dwie osoby   

    zostały laureatami pierwszego i drugiego miejsca w swoich kategoriach wiekowych; 

4)  „Kartka bożonarodzeniowa” – konkurs zorganizowany przez Starostwo Powiatowe  

    w Stalowej Woli- jury przyznało dwa pierwsze miejsca dla dzieci ze Świetlicy.  

Od września zajęcia plastyczne prowadzone były wg programu „Fabryka wyobraźni- 

zróbmy coś z niczego”. Motywem przewodnim zajęć był recykling. Wykonane prace to: 

kwiaty w wytłoczek po jajkach, mandale na płytach CD, prace z resztek wełen tzw. Oko 

boga, choinki z rolek papierowych i inne.  

Prace powstałe na zajęciach są eksponowane na świetlicowej wystawie.      

 zajęcia ogólnosportowe  prowadzone były przez cały rok sprawozdawczy. Brały w nich 

udział dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat.   

Zajęcia odbywały się w Świetlicy „TĘCZA”, na boisku Orlik przy PSP nr 7, na krytej 

pływalni MOSiR oraz na boisku świetlicowym. Prowadzone zajęcia odbywały się 2 razy 

w tygodniu w wymiarze 1 godziny (basen) i 1,5 godziny (piłka nożna, siatkówka) oraz gra 

w bilard i piłkarzyki w budynku Świetlicy. Uczestniczyło w nich jednorazowo 12 osób.  

W okresie sprawozdawczym z zajęć tych skorzystały wszystkie dzieci uczęszczające do  

placówki. Efekty prowadzonych działań w zakresie tego programu zajęć to: 

podejmowanie wysiłku podczas wykonywania trudniejszych ćwiczeń, aktywne 

uczestnictwo w grach zespołowych, prezentacja własnych umiejętności, wykazywanie 

przez dzieci własnej inicjatywy. Dzieci miały możliwość skorzystania z wszelkich 

dostępnych sprzętów i przyborów sportowych. 

 zajęcia rekreacyjne – wycieczki, spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu, gry 

sportowe na boisku świetlicowym (koszykówka, siatkówka), organizacja wypoczynku 

letniego i zimowego.  
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 zajęcia teatralne – adresowane do wszystkich uczestników świetlicy,  odbywały się 

regularnie 1 raz w tygodniu, a przed Dniem Otwartym i Jasełkami – codziennie. Łącznie 

odbyło się 22  1,5 godzinnych zajęć, w czasie których przygotowano : 

1) przedstawienie pt. „Znalazłem kwiaty, znajdzie się też królewna”, które zostało   

   wystawione podczas „Dnia Rodziny” w Szkole Specjalnej nr 6,  

2) występ zespołu instrumentalno-wokalnego, który również został zaprezentowany  

    podczas obchodów Dnia Rodziny, 

3) przedstawienie jasełkowe pt. „Betlejem 2013”, które zostało wystawione na  

   Spotkaniu Opłatkowym, którym uczestniczyli wychowankowie Świetlicy, ich rodziny 

   i zaproszeni goście i przyjaciele Świetlicy. 

Od września do listopada odbywały się cyklicznie zajęcia teatralne, podczas których 

wychowankowie mogli rozwijać umiejętności ważne w grze aktorskiej np. komunikacja 

niewerbalna i werbalna, ruch sceniczny.   

U uczestników zajęć można było zauważyć rozwój umiejętności ekspresji siebie i swoich 

emocji oraz wzrost poczucia własnej wartości. Udział w zajęciach i występach był 

doskonałą okazją do treningu umiejętności społecznych – np. współpracy w grupie. 

 Z zajęć tych skorzystało 25 dzieci w wieku 8-16 lat. 

 zajęcia praktyczno-techniczne skierowane do chłopców w wieku 10-15 lat. 

W zajęciach uczestniczyło nie więcej niż 5 chłopców. Łącznie odbyło się 12 zajęć,  

 z których łącznie skorzystało 10 wychowanków. Podczas spotkań uczestnicy zdobyli    

wiedzę i umiejętności dotyczące:  skręcania i rozkręcania mebli, posługiwania się 

wiertarką, wykonywania otworów w ścianach pod kołki rozporowe,  doboru różnego 

rodzaju wierteł pod określony rodzaj materiału, posługiwanie się wyrzynarką do drewna, 

skręcania krzeseł, posługiwania się podstawowymi narzędziami /śrubokręt, kleszcze, 

obcęgi, młotek/,  posługiwanie się szlifierką kątową, zasady mocowania przedmiotów na 

ścianach kartonowo – gipsowych, posługiwanie się wkrętarką. 

W roku sprawozdawczym chłopcy wykonali m.in.: 

1) karmniki dla ptaków, wykonane ze sklejki i listew drewnianych,  

2) ramki z listew drewnianych przeznaczone do zajęć plastycznych, 

3) prace remontowe m.in instalacja tablicy ściennej, naprawa krzeseł stalowo-

drewnianych. 

 zajęcia kulinarne „Mały Kuchcik” mające na celu naukę samodzielnego przygotowania 

posiłków, estetyki i zasad savoir-vivre. Odbyło się 14 zajęć w całym roku 

kalendarzowym, na których dzieci uczyły się przygotowywania posiłków, dekorowania  
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i podawania potraw oraz zasad zdrowego odżywiania się. Dzieci uczyły się prostych 

wypieków oraz sporządzania deserów,  przygotowywały przekąski z marchwi i jabłek 

oraz sporządzały świeże soki. Wyroby kulinarne podawane były m.in.: - sernik  

z okazji Dnia Chłopca, sałatki i placki i wafle z okazji Dnia Rodziny i Spotkania 

Opłatkowego, popcorn przygotowywany na seanse filmowe w Świetlicy 

 zajęcia Kółka Przyrodniczego – prowadzone były w zależności od warunków 

atmosferycznych, od kwietnia do listopada 2013r. Były to prace przy pielęgnacji nowego 

ogródka przed Świetlicą oraz ogródka warzywnego znajdującego się za budynkiem 

placówki.  Uczestniczyli w nich wszyscy wychowankowie Świetlicy.  

Głównym celem prowadzonych zajęć było zakładanie i pielęgnacja ogródka,  tzn.: sadzenie 

roślin, podlewanie, rozsadzanie, pielenie, grabienie liści, zbieranie i wysiewanie nasion. 

Średnio w zajęciach uczestniczyło ok. 6 dzieci. 

 zajęcia krawieckie mające na celu naukę szycia ręcznego i na maszynie, prowadzone  raz 

na dwa tygodnie lub w zależności od zapotrzebowania. Uczestniczyły w nich dzieci  

w wieku od 7 do 16 lat. Jednorazowo może brać w nich udział ok. 5 osób.  

Łącznie odbyło się 13 spotkań, na których dzieci wykonały: serduszka na walentynki, 

serca z okazji Dnia Matki, kosmetyczki, saszetki, pokrowce na telefon, misie i inne 

maskotki, stroje na przedstawienie z okazji Dnia Rodziny, stroje i dekoracje na jasełka. 

    Każde zajęcia rozpoczynały się przypomnieniem i nauką obsługi maszyny do szycia  

i overlocka.  

    Z zajęć tych skorzystało ok. 30 osób. 

 program zajęć „Język angielski bez barier” – odbywał się w okresie od stycznia do 

marca. Odbyło się 5 spotkań. Program był  skierowany do uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjów, mających problemy w nauce języka angielskiego. Dla młodszych dzieci 

przygotowano zajęcia w formie gir i zabaw tematycznych, które w aktywny sposób 

pomagają dzieciom odkrywać język obcy. Do zrealizowania celu posłużyły zabawy: 

„Simon says”, „Blindfold game”, „deaf Phone”, „ Spider and flies” , „Vocabulary snake” 

, „bingo”, które angażują takie umiejętności, jak mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie 

ze zrozumieniem. Program obejmował również pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji.  

Na spotkaniach omawiane i przedstawiane były podstawowe zagadnienia związane  

z gramatyką i słownictwem języka angielskiego. Założone cele programu takie jak: 

podnoszenie umiejętności komunikacji oraz nauka użytkowania poprawnych struktur 

gramatycznych zostały zrealizowane.    
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 zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne „Spójrz Inaczej” prowadzone były w 2-ch 

grupach wiekowych: dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat i  dla młodzieży wieku 11-13 lat. 

W grupie młodszej odbyło się 20 spotkań. Średnio w zajęciach udział brało 7 osób. 

Program prowadzonych zajęć obejmował takie zagadnienia jak:  

- postrzeganie siebie i nazywanie swoich uczuć; 

- uczestnictwo i współpraca w grupie; 

- sposoby rozwiązywania problemów 

- uczucia i emocje; 

- kształtowanie samooceny; 

-dbanie o zdrowie;  

Metody, które towarzyszyły zajęciom opierały się na zabawie i kreatywności 

uczestników oraz na samodzielnych wypowiedziach. 

W grupie starszej  w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. zrealizowano 15 spotkań 

grupowych. W ramach zajęć odbyło się także 10 indywidualnych konsultacji, podczas 

których młodzież miała możliwość diagnozy osobowości pod katem wyboru szkoły 

średniej. Spotkania prowadzone były metodą warsztatu psychologicznego  

z wykorzystaniem metod aktywnych- w taki sposób aby umożliwić uczestnikom aktywne 

doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie  

i opracowanie zdobytych doświadczeń. Treści realizowane podczas zajęć wynikały 

 z programu, ale były też odpowiedzią na bieżącą sytuację i potrzeby uczestników.  

        W okresie sprawozdawczym skoncentrowano się na poniższych zagadnieniach, jako 

kluczowych dla rozwoju młodego człowieka, będących bazą do realizacji dalszych 

zaplanowanych zagadnień: 

1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji. 

2. Budowanie poczucia własnej wartości. 

3. Budowanie pozytywnej samooceny. 

Doświadczenia zebrane podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach programu  

Spójrz Inaczej w grupie starszej i młodszych były materiałem do prelekcji dot. profilaktyki 

realizowanej w świetlicy TĘCZA, wygłoszonej podczas konferencji na KUL w Stalowej Woli 

przez pracownika placówki.  

 zajęcia „Bajki –pomagajki” –przeznaczone są dla grupy najmłodszych uczestników 

Świetlicy (7-10 lat). Prowadzone były od września do grudnia 2013r. Zajęcia 1-godzinne 

odbywały się jeden raz w tygodniu. Średnio w zajęciach uczestniczyło 7 dzieci. Celem 

zajęć była adaptacja w grupie oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.  
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W ramach programu odbyło się dziewięć zajęć, podczas których poruszane były 

następujące tematy:  

1) „trudne początki”- emocje i lęki towarzyszące podczas pierwszych dni w szkole, 

  w  świetlicy, 

2) sposób na nieśmiałość, 

3) zasady panujące w grupie- komunikacja, 

4) ze złością nam nie do twarzy- jak radzić sobie ze swoją złością, 

5) kiedy warto powiedzieć „nie”-nauka zachowań asertywnych itp. 

Zajęcia prowadzone były w oparciu o wybrane baśnie i bajki terapeutyczne przy 

zastosowaniu różnych technik (elementy arteterapia, muzykoterapii, dramy itp.) 

  

 W 2013 roku były również prowadzone działania Świetlicy skierowane do rodziców 

 i wychowawców programem „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - to 40-godzinny cykl 

zajęć. W edycji marzec- kwiecień odbyło się 10 spotkań, brało w nich udział 8 kobiet,  

w większości były to matki dzieci, uczęszczających do świetlicy. 

Podczas zajęć poruszano tematy: 

1. Poznanie się, kontrakt, integracja. 

2. Granice i zasady. 

3. Uczucia. 

4. Uczucia-Empatia. 

5. Zachęcanie do współpracy. 

6. Kary i konsekwencje.  

Podczas zajęć osoby w nich uczestniczące miały okazje rozwinąć i opanować konkretne 

umiejętności wychowawcze tj.: 

1)  nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem; 

2)  modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania przemocy; 

3)  mądre wspieranie procesu  usamodzielniania się dziecka; 

4) pomoc  w rozwoju pozytywnego i realistycznego obraz siebie, swoich możliwości  

   i zdolności; 

5) rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenia sobie z tzw. trudnymi    

 uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka; 

6)  umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania; 

7) wyrażanie rodzicielskich oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko  

  respektowane. 
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   W roku 2013 zorganizowano również ferie zimowe dla 50 dzieci i II turnusy 

wakacyjne w których wzięło udział łącznie 60 dzieci.  

W ramach zajęć feryjnych dzieci miały możliwość wyjechać na jednodniową wycieczkę do 

Lublina, podczas której obejrzały spektakl pt.” Pasterka i Kominiarczyk” i  skorzystały ze 

sztucznego lodowiska. Wśród zimowych atrakcji znalazły się również kulig z ogniskiem  

w Łążku Garncarskim, wycieczka piesza na Ciemny Kąt, jednodniowa wycieczka do Dukli 

połączona z zajęciami z rękodzieła i pieczenia chleba, wyjście do kina na film w 3D, turnieje  

i konkursy. 

W ramach „Tęczowych wakacji 2013”  Świetlica „Tęcza” zorganizowała dla dzieci 

m.in. jednodniową wycieczkę do Żabna, do stadniny koni, wycieczkę do Jednostki 

Wojskowej w Nisku, wycieczkę rowerową na Ciemny Kąt połączoną z ogniskiem i grami 

terenowymi. W ostatnim tygodniu I turnusu odbył się 4-dniowy obóz profilaktyczno-

wypoczynkowy pod namiotami w Zwierzyńcu. W drugim turnusie wśród przygotowanych 

atrakcji znalazły się: wyjścia na basen, wyjście do telewizji Stella, jednodniowa wycieczka do 

Sandomierza i Garbowa szlakiem Zawiszy Czarnego, wycieczka w Góry Świętokrzyskie- 

kopalnia krzemienia w Kamionce, Święty Krzyż, Jaskinia Raj. Ponadto odbyło się szereg 

zabaw sportowych, turniejów i konkursów.         

 Do ciekawszych imprez w roku 2013, które spotkały się z wielką aprobatą ze strony 

dzieci zaliczyć należy wyjazd do Krakowa na rewię na lodzie „Piękna i Bestia”, a także 

wspólne wyjścia do pizzerii okazji Dnia Chłopaka i Dnia Kobiet  

W roku sprawozdawczym od stycznia do czerwca prowadzone były zajęcia taneczne 

Zumba, które odbywały się raz w tygodniu po 1,5 godz. Średnio w zajęciach udział brało 

ok.15 dzieci. Od stycznia do marca dzieci uczęszczały raz w tygodniu na basen MOSiR, gdzie 

pod okiem instruktora ratownika uczyły się różnych technik pływania.  

 

Pracownicy Świetlicy również szczególną uwagę przywiązują do nawiązywanie 

współpracy ze środowiskiem lokalnym, innymi jednostkami i stowarzyszeniami.  

W  czerwcu 2013 wspólnie z Przedszkolem Nr 9 zorganizowany został piknik integracyjny 

z okazji obchodów Dnia Rodziny. Wzięli w nim udział wychowankowie Świetlicy oraz dzieci 

przedszkolne wraz z rodzinami. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się występy 

wychowanków oraz dzieci z różnych grup przedszkolnych, pokaz iluzjonisty, taniec Zumba, 

dyskoteka z wodzirejem. Poza tym dzieci i ich rodzice mieli również okazje spróbować 

swoich sił w grze w szachy, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Nastawieni na Rozwój”.       
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Ponadto istotnym elementem działalności placówki jest funkcjonująca Społeczność 

świetlicowa. Spotkania Społeczności służą wspólnemu podejmowaniu decyzji dotyczącej ich 

członków, ustalenia zasad i reguł, które obowiązują w Świetlicy, rozwiązywania problemów 

osobistych i grupowych. Spotkania odbywały się co dwa tygodnie w piątek i uczestniczyły  

w nich wszystkie dzieci.  

W celu omówienia programów pracy z dziećmi, organizacji imprez wycieczek, 

obozów wędrownych, wypoczynku letniego i zimowego okolicznościowych, przygotowania 

opinii o wychowankach, a także omawiania problemów poszczególnych wychowanków  

i ustalenia wobec nich dalszych oddziaływań wychowawczych, odbyło się 10 spotkań Rady 

Pedagogicznej.  

W 2013 roku wychowawcy i psycholog placówki uczestniczyli w 2 – ch zespołach 

interdyscyplinarnych, dotyczących problemów rodzin wychowanków. 

 

Pobyt dzieci w Świetlicy jest nieodpłatny. Dzieci zgłaszane są do placówki 

bezpośrednio przez rodziców lub kierowane są przez pracowników socjalnych MOPS, szkoły, 

sąd, kuratorów za zgodą rodziców lub opiekunów. Skierowanie dziecka do Świetlicy nie 

wymaga decyzji administracyjnej. 

 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Świetlica „Tęcza” spełnia wymagania dotyczące 

zatrudnienia wykwalifikowanej kadry. Ponadto w sposób ciągły pracownicy placówki 

podnoszą swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w szkoleniach ukierunkowanych na 

profilaktyczno-wychowawczą pracę z dziećmi. 
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CHARAKTERYSTYKA RODZIN DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY TĘCZA W 2013 ROKU 
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Budżet Świetlicy w 2013 roku wyniósł 183 940,55 zł. 

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

 § 3020 – świadczenia wynikające z przepisów BHP                                             357,02 

§ 4010 – płace pracowników                                                                          112 643,67 

 § 4040 – tzw. „trzynasta pensja”                                                                        9 072,50 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                       17 713,94 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy -                                                                    1 682,39 

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                           12 969,06                    

                           zakup materiałów do terapii (papier, farby, kredki itp.), 

 zakup wyposażenia do bieżącego funkcjonowania, 

 środków czystości, artykułów biurowych i inne 

           § 4220 – zakup żywności do sporządzania posiłków                                          2 872,35 

 - w ramach treningu umiejętności dzieci wraz 

 z wychowawcami przygotowują posiłki na podwieczorek 

 (gotują kisiel, inne desery, wykonują kanapki lub 

 inne proste potrawy)  

            § 4230 – zakup leków i materiałów opatrunkowych                                              227,22 

      (wyposażenie apteczki  do udzielania pierwszej pomocy) 

 § 4240 – zakup literatury dydaktycznej                                                                 289,90 

 § 4260 – zakup energii                                                                                      13 057,07 

      (co, energia elektryczna) 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                                         73,80 

      wykonanie drobnych napraw 

 § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                        445,00 

     - opłata za okresowe badania lekarskie pracowników 

 § 4300 – zakup usług pozostałych, w tym:                                                         3 595,16 

                          monitoring, wywóz nieczystości, zakup tablicy 

     informacyjnej, przewóz osób, itp. 

 § 4350 – zakup usług dostępu do Internetu                                                            479,68                                                                     

 § 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej                                                        1 370,31 
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   § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                           380,90 

 § 4430 – koszty ubezpieczeń rzeczowych                                                              746,50 

     ubezpieczenie budynku i uczestników na czas 

                          wyjazdów integracyjnych 

 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          5 652,00 

 § 4520 – opłata za zarząd trwały                                                                            312,08 

   

 Wydatki przedstawione powyżej finansowane są z Programu Profilaktyki Uzależnień. 

Na pokrycie braków finansowych występujących w zakresie podstawowego funkcjonowania 

Świetlicy wydatkowano z budżetu gminy  w rozdziale  85295 kwotę 108 578,09 zł, w sposób 

następujący: 

 

 § 4010 – dopłata do poborów pracowników                                                    57 884,00 

 § 4040 – trzynasta pensja                                                                                   3 214,56 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                         9 162,56 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy                                                                       1 214,38 

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia sali terapii                                     13 542,20 

 § 4260 – zakup energii (co, energia elektr.)                                                        3 402,54 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                                    1 291,50 

 § 4300 – usługi kominiarskie, wywóz śmieci                                                   13 901,55 

                 dopłata do monitoringu, organizacja spotkań 

      integracyjnych 

 § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                     588,80 

            § 4440 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          3 376,00 
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V  PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I WYKLUCZENIU 

     SPOŁECZNEMU OSÓB BEZDOMNYCH 
 

 

5.1. Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym. 

 
       Jednym z zadań realizowanych przez pomoc społeczną jest udzielanie wsparcia i pomocy 

dla osób i rodzin, u których rozeznano problem alkoholowy. 

Ofertą pomocy dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jest działający w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Zespół ds. profilaktyki uzależnień oraz Klub 

Trzeźwego Życia, oferujący różne możliwości podejmowania pracy nad problemami picia, 

jak też będący miejscem, gdzie osoby z problemem alkoholowym uczą się spędzać czas  

w pozytywny sposób, alternatywnie do wcześniejszych, destrukcyjnych sposobów zachowań.  

      Pracownicy Zespołu ds. uzależnień pracują z osobami i rodzinami ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy socjalnej w środowisku zamieszkania tych osób oraz ściśle 

współpracują z instytucjami działającymi na rzecz poprawy sytuacji klienta m.in. Sądem 

Rejonowym, Policją, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami 

i poradniami leczenia uzależnień.  

 W ramach pracy socjalnej motywują do podejmowania działań w celu poprawy 

sytuacji, podjęcia leczenia odwykowego, świadczą poradnictwo socjalne oraz pomagają 

dotrzeć do instytucji prowadzących zajęcia i grupy wsparcia dla osób uzależnionych                                      

i współuzależnionych.  

W 2013 r. Zespół pracował z 207 osobami z 179 rodzin, oferując różne formy wsparcia.  

W ramach pracy socjalnej było to: 

-  motywowanie do zachowania abstynencji i rozwiązywania problemu alkoholowego poprzez 

podjęcie leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień i udziału w zajęciach edukacyjno-

motywacyjnych w Klubie Trzeźwego Życia, 

-  w przypadku 5 rodzin była to praca z osobami doznającymi przemocy, gdzie obok 

problemu alkoholowego występuje przemoc i monitorowanie sytuacji w ramach procedury 

„Niebieska Karta”, 

-  w 90 przypadkach praca socjalna, w tym monitorowanie sytuacji  związanej z przemocą  

  w rodzinie, w ramach procedury „Niebieska Karta-D” z osobami podejrzanymi o stosowanie 

przemocy domowej, 

- udział w Grupach roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” – łącznie 340 

posiedzeń grup roboczych w MOPS i KPP. 



 

89 

 

 Wyłącznie pracą socjalną objętych było 92 osoby tj. w formie poradnictwa, 

monitorowania bieżących potrzeb i problemów tych rodzin.  

Natomiast rodziny z problemem alkoholowym korzystały również z różnych form wsparcia  

w ramach świadczeń pomocy społecznej, i tak: 

- z zasiłku stałego 20 osób z 20 rodzin 

- z zasiłku okresowego 69 rodzin 

- z zasiłku celowego 18 osób z 18 rodzin 

- z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało łącznie  

   84 osoby, w tym: 

- z posiłków w stołówce Społem - 42 osoby z 37 rodzin 

- z posiłków w Schronisku Brata Alberta 1 osób  

- z posiłku w szkołach, przedszkolach, internatach 6 osób z 4 rodzin.   

 

5.2. Klub Trzeźwego Życia. 

Klub Trzeźwego Życia funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej od 2000 roku. Mieści się w przystosowanych do tego celu 3 pomieszczeniach 

piwnicznych MOPS: w dwóch prowadzone są zajęcia, trzecie zaś w roku 2010 zostało 

zagospodarowane na punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym. 

Uczestnikami Klubu mogą być osoby zarówno korzystające z różnych świadczeń 

pomocy społecznej, jak i osoby, które nie są klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne. 

Uczestnictwo w społeczności klubowej ma na celu pomoc uczestnikom w zachowaniu 

trzeźwości, nauki zdrowego trybu życia bez środków psychoaktywnych, wykształcenie 

nowych wzorców zachowań w tworzeniu ponownego procesu socjalizacji, dostarczenie 

wiedzy na temat metod i sposobów rozwiązywania problemów wynikających z uzależnienia. 

Zadaniem jest także motywowanie do podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa 

odwykowego osób, które jeszcze nie przeszły etapów procesu terapeutycznego. 

Klub wyposażony jest według potrzeb (m.in. w sprzęt AGD i RTV, komputery  

z dostępem do internetu, biblioteczkę z fachową literaturą i prasa), co daje możliwość 

komfortowego prowadzenia zajęć grupowych i rozmów indywidualnych. 

O czystość pomieszczeń dba społeczność klubowa, ponadto istnieje możliwość 

przygotowania posiłków. 
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W Klubie zatrudniony był specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji 

(akredytacja PARPA). Również w ramach pracy socjalnej istnieje ścisła współpraca 

pracowników z zespołu ds. uzależnień. 

W 2013 roku w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli 

odbyła staż uczestniczka klubu, która zamierza w dalszej perspektywie zdobywać 

kwalifikacje w kierunku terapeuty uzależnień. Staż trwał 6 miesięcy, następnie zdecydowano 

o dalszym zatrudnieniu w ramach prac interwencyjnych na kolejne pół roku. 

Od sierpnia 2013 sprawujący opiekę nad Klubem specjalista psychoterapii uzależnień 

zmniejszył liczbę godzin pracy do 20-tu tygodniowo co ze względu na zatrudnioną w klubie 

byłą stażystkę nie wpłynęło na zmianę dotychczasowych działań wobec społeczności 

klubowej i jakości świadczonych usług. 

Klub 2013 roku był czynny ponad 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do środy 

11.00 -19.00, w czwartek w ramach  motywowania osób korzystających ze świadczeń od 7.30 

– 19.30. Piątek był dniem gospodarczym, gdzie klubowicze podczas zajęć wspólnego 

sprzątania uczyli się wzajemnej współpracy oraz wzajemnej pomocy. 

Każdego dnia w Klubie organizowane są zajęcia oraz inne formy spędzania czasu 

przez klubowiczów. Uczestnicy otrzymują wsparcie w radzeniu sobie z trudną sytuacją, 

głodem alkoholowym, uczą się pracy nad bezsilnością wobec alkoholu, pracy nad zmianą 

swojego życia, podjęcia leczenia odwykowego. Mają możliwość uczestniczenia w terapii, 

fachowych pogadankach, zajęciach w sesjach edukacyjno – motywacyjnych prowadzonych 

przez specjalistę psychoterapii uzależnień, korzystania z porad prawnych i psychologicznych 

oraz z poradnictwa socjalnego. Zasadniczym elementem pracy w Klubie są zajęcia grup 

psycho-edukacyjnych oraz mityngi AA. Także funkcjonowanie zintegrowanej społeczności 

tworzonej przez osoby trzeźwe stanowi waży element powrotu do zdrowia. 

W 2013 roku działania odbywające się w Klubie były kontynuacją programu 

pomocowego będącego w znacznej mierze kontynuacją lat poprzednich: 

 w poniedziałki specjalista psychoterapii uzależnień prowadził zajęcia grupy problemowe, 

które rozpoczynają się treningiem relaksacyjnym. Ma on na celu naukę konstruktywnego 

radzenia sobie z napięciem w sytuacjach stresowych bez sięgania po środki 

psychoaktywne. Zajęcia grupy problemowej mają na celu omówienie problemów  

z którymi podopiecznym trudno jest zmierzyć się na trzeźwo bez uruchamiania głodu 

alkoholowego, umocnienie się w trzeźwości i wzajemne wsparcie oraz wspólne 

zastanowienie się  nad znalezieniem wyjścia z trudnej sytuacji. Grupa otwarta liczy ok. 

10 -15 osób. 
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 we wtorki i czwartki o określonych godzinach klubowicze mieli możliwość zadbania  

o kondycje fizyczną korzystając z sali sportowo-rekreacyjnej w Środowiskowym Domu 

Samopomocy Nr 1. We wtorki w godzinach popołudniowych prowadzona była praca na 

12 Krokach AA i 12 Tradycjach AA, a w czwartki i w niedzielę odbywały się Mityngi 

AA. 

 W środy w Klubie odbywały się zajęcia integracyjne dla klubowiczów „ Wspólne 

gotowanie”. Miały one na celu naukę współpracy i wzajemnej pomocy przy wspólnym 

przedsięwzięciu. Klubowicze mieli za zadanie wspólnie zaplanować ( również nauka 

wzajemnych kompromisów ) i zrealizować pomysł na wspólny posiłek. Dzięki tym 

zajęciom klubowicze mieli możliwość konstruktywnego zaplanowania i zrealizowania 

budżetu na ten cel. Podopieczni realizują program społeczności jako elementem 

rehabilitacji w chorobie alkoholowej.  

Ponadto w wyniku zaistniałych sytuacji (trudności interpersonalne, konflikty trudności  

w radzeniu sobie ze złością itp.) organizowane były spotkania grupy społeczności, która 

wspólnie rozwiązywała bieżące sprawy pomiędzy uczestnikami. 

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2013 w Klubie odbywały  się zajęcia 

dla osób z obniżonymi zasobami poznawczymi mianowicie z upośledzeniem umysłowym  

i zaburzeniami psychicznymi gdzie istnieje przypuszczenie, nadużywania alkoholu lub 

diagnozy uzależnienia (osoby z podwójną diagnozą). Ze względu na istniejące deficyty, 

osoby te mają trudności w zakwalifikowaniu do placówek lecznictwa odwykowego. 

Stworzona została oferta psycho-edukacyjna z elementami psychoterapii i profilaktyki. 

Podopieczni są kierowani z placówek takich jak: Środowiskowe Domy Samopomocy, oraz 

Warsztaty Terapii Zajęciowych. Liczba uczestników zajęć ok 12 osób. W stosunku do kilku 

uczestników tych zajęć odniesiono sukces terapeutyczny polegający na tym, że do tej pory 

zachowują oni trwałą abstynencję 

Od 2011 roku w klubie została poszerzona oferta o spotkania grupy AA w niedzielę 

dla uczestników, którzy w ciągu tygodnia mają trudność uczestniczyć w zajęciach.  

W przeciągu tych kilku lat ukształtowała się stała grupa uczestników, którzy każdej niedzieli 

korzystają z tej oferty. 

W 2013 roku zatrudniony w Klubie specjalista psychoterapii uzależnień utrzymywał 

stałą współpracę ze znaczącymi placówkami lecznictwa odwykowego w województwie 

podkarpackim min. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia w Stalowej Woli, Poradnią Terapii Uzależnień Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli. W roku 2013 zacieśniono współpracę z dwoma 
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placówkami lecznictwa odwykowego w województwie lubelski tj. Poradnią w Biłgoraju  

i Janowie Lubelskim. Wszystko to miało na celu podniesienie standardów świadczonych 

usług w klubie, zdobywanie większego doświadczenia a także budowania sieci pomocy dla 

osób uzależnionych. 

W 2013 powstała kilkuosobowa grupa składająca się z klubowiczów, którzy w ramach 

niesienia misji innym uzależnionym zdecydowali się 1 raz na miesiąc odwiedzać osadzonych 

w zakładzie karnym w Chmielowie prowadząc mityngi AA. Uzyskano zgodę naczelnika 

więzienia i aprobatę psychologa i wychowawców. Sukcesem można nazwać fakt że po 

odbyciu kary jeden z osadzonych odwiedzał klub dziękując jego uczestnikom za wsparcie 

którego tak potrzebował w tamtym okresie. 

Ważnym elementem integracji ze środowiskiem jest udział Klubowiczów  

w spotkaniach w plenerze, ogniskach organizowanych wspólnie z członkami rodzin, a także 

innych spotkań okazjonalnych. W roku 2013 odbyły się dwa ogniska integracyjne, w których 

wzięło udział ok 100 osób. Obchodzone były również święta gdzie uczestnicy sami 

przygotowywali poczęstunek angażując się w pracę na rzecz wspólnoty. Święta wielkanocne 

jak również Święta Bożego Narodzenia to niezwykle ważne uroczystości dla klubowiczów, 

którzy często po wielu latach wracają do tradycji obchodzenia świąt. Jest wówczas wspólne 

śpiewanie kolęd i życzliwa atmosfera. 

W roku 2013 pierwszy  raz zorganizowano zabawą andrzejkową w połączeniu ze 

świętowaniem ostatków, które są szczególnie trudnym okresem dla osób uzależnionych od 

alkoholu ponieważ jest to czas świętowania i zabaw połączonych z używaniem alkoholu  

i ogólnie akceptowalnych społecznie co wiąże się z poczuciem wyobcowania przez osoby 

trwale utrzymujące abstynencję. W bezalkoholowych andrzejkach na trzeźwo uczestniczyło 

50 osób ze społeczności klubowej. 

Kilkakrotnie obchodzone były również rocznice zachowania abstynencji (nawet 

kilkunastoletnich). Uroczystości te są ważnym elementem dla klubowiczów szczególnie dla 

tych z krótką abstynencją ponieważ pokazują im, że jest możliwe długoletnie zachowanie 

abstynencji oraz, że warto wciąż pracować na jej utrzymaniem. 

Łącznie z oferty Klubu skorzystało 394 osoby. Na zajęcia grupowe cyklicznie 

uczęszczało 88 osób, w kontakcie indywidualnym było 42 osoby z czego 19 osób 

pozostawało w kontakcie regularnym ( średnio 1 godz./tygodniowo. ). W stałej społeczności 

uczestniczyło 74 osoby. 

Z oferty informacyjnej Punktu Konsultacyjnego skorzystało 82 osoby z czego połowa 

uczestniczyła w dalszej szerokorozumianej ofercie lecznictwa odwykowego. 
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W 2013 Klub współpracował także z Klubem Integracji Społecznej przy MOPS  

w Stalowej Woli gdzie pracownicy KTŻ przeprowadzili cykl zajęć profilaktycznych na temat 

uzależnień.  

W 2013 zatrudniony w Klubie specjalista psychoterapii uzależnień wielokrotnie 

uczestniczył w grupach roboczych ds. przemocy w rodzinie prowadząc m.in rozmowy ze 

sprawcami przemocy motywując ich do podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa 

odwykowego a także do stałego uczestnictwa w zajęciach w Klubie. W kilku przypadkach 

proces pracy z przypadkiem zakończył się całkowitym sukcesem gdzie podopieczni 

utrzymują abstynencje przemoc wobec osób bliskich ustała a procedura „Niebieskiej Karty” 

została zakończona. 

 

 

 

ANALIZA KORZYSTANIA Z OFERTY KLUBU TRZEŹWEGO ŻYCIA W LATACH 

2009-2012 

 

 

 

 

OGÓŁEM 

 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
ZAJĘCIA  

GRUPOWE 
95 111 110 88 38 44 38 32 57 67 72 56 

 

MITYNGI 
25 94 77 68 10 37 25 19 5 57 52 49 

KONTAKT  

INDYWIDUALNY 57 48 98 42 22 26 64 21 35 22 34 21 

 

 

 

W 2013 roku budżet Klubu Trzeźwego Życia finansowany w ramach Profilaktyki 

Uzależnień wyniósł 30 687,86 zł. Wydatkowany został z rozdziału 85154 w  sposób 

następujący: 

§ 4010 – pobory dla  zatrudnionego terapeuty  (1/2 etatu)                               11 120,40 

§ 4040 – trzynasta pensja                                                                                       932,96 

§ 4110 – składki ZUS                                                                                         1 947,73 

§ 4120 – odpis na Fundusz Pracy                                                                           273,90 

 § 4210 – zakup materiałów i  wyposażenia                                                       10 644,65 

     zakup artykułów biurowych, środków czystości, 

     artykułów  spożywczych do przygotowania 

     spotkań integracyjnych itp. 
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 § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek                                                  828,90 

 § 4300 – zakup usług kulturalno - rekreacyjnych                                                3695,32 

                          dla uczestników, wykonanie szyldów, dorabianie 

     kluczy, naprawa wzmacniacza, wynajem obiektu 

 § 4430 – ubezpieczenie uczestników                                                                     199,00  

 § 4440 -  odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                  547,00 

 § 4350 – opłata za Internet                                                                                     438,00 
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VI  DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Osoby starsze i niepełnosprawne to jedna z grup osób znajdujących się w kręgu 

zainteresowania pomocy społecznej. Organizacją profesjonalnej pomocy skierowanej między 

innymi do tej właśnie grupy obiorców w  2013 roku zajmowały się: 

 - Dział Pomocy Środowiskowej  

            - Dział Usług 

            - Dzienny Dom Pobytu 

            - Dział Poradnictwa Specjalistycznego. 

 

Zespół ds. pomocy osobom starszym 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie wskazuje wprost o 

gwarantowaniu pomocy w sytuacji starości, samotności czy bezradności w codziennym 

funkcjonowaniu, jednakże osoby starsze są szczególną grupą klientów pomocy społecznej, 

które takiego wsparcia wymagają. Sprawy organizacji życia starszych ludzi w ich naturalnym 

środowisku w obliczu postępującego starzenia się lokalnej społeczności są dla pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli bardzo istotne.  

 Diagnozowaniem problemów i potrzeb osób starszych w ramach Działu Pomocy 

Środowiskowej i Integracji Społecznej zajmował się Zespół ds. pomocy osobom starszym. 

Podejmowane przez pracowników socjalnych Zespołu działania mają zmierzać do poprawy 

funkcjonowania osób starszych i rodzin w ich środowisku społecznym, rozwinięcia  

i podtrzymania w miarę możliwości ich aktywności i samodzielności życiowej. Szczególnie 

ważna jest tu diagnoza, a także bieżące monitorowanie deficytów i potrzeb ludzi starych.  

Pracownicy Zespołu ds. osób starszych w 2013 r swoje profesjonalne działania pracy 

socjalnej i świadczeń pomocy społecznej kierowali łącznie do 463 środowisk na terenie 

miasta, wśród których 44 to osoby zupełnie samotne, nie posiadające bliskich członków 

rodziny (tj. współmałżonków, dzieci, wnuków), 280 osób to osoby samotnie zamieszkałe  

a 128 osób zamieszkiwało z rodziną. 

Pracownicy socjalni Zespołu wykorzystywali w swojej pracy właściwe dla tej 

działalności techniki i metody pracy socjalnej, szczególnie metodę prowadzenia 

indywidualnego przypadku - to bezpośrednie oddziaływanie na jednostkę, rodzinę i jej 

najbliższe otoczenie, w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych.  
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Praca socjalna pracowników socjalnych Zespołu sprowadzała się do wypracowywania 

właściwych i skutecznych form pomocy kierowanej do osób starszych, głównie dotyczących 

wsparcia, pomocy w zwalczaniu skutków osamotnienia, w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego oraz podejmowaniu działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny 

w sprawowaniu opieki nad starszymi członkami rodziny wymagającymi takiej pomocy.  

W zakresie poprawy funkcjonowania osób starszych w środowisku zamieszkania pracownicy 

świadczyli szeroko rozumiane rzecznictwo ich interesów, pomoc w uzyskaniu  poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe 

instytucje państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe. 

Do najczęstszych potrzeb w tym zakresie należało: 

 załatwianie spraw w urzędach, jak np. złożenie wniosku w sprawie zasiłku  

pielęgnacyjnego, w sprawach mieszkaniowych w administracji budynków  

i odpowiednio w instytucjach dostarczających media,  

 kontakty z placówkami ochrony zdrowia (lekarzem rodzinnym, pielęgniarką     

środowiskową, szpitalem),  

 w sytuacjach patologii życia rodzinnego, konfliktów, przemocy domowej,     

problemów alkoholowych członków rodzin współpraca z dzielnicowym, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Prokuraturą, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej,  

 współpraca z organizacjami pozarządowymi (Polskim Komitetem Pomocy 

Społecznej), związkami wyznaniowymi, 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów, wymagających z uwagi na swoją zawiłość, 

poradnictwa specjalistycznego prawnego lub psychologicznego.  

 

6.1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. 

 

 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osobom takich usług 

wymagającym, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 

Usługi opiekuńcze to forma pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a takiej pomocy są 

pozbawione z uwagi na samotne zamieszkiwanie. Mogą być przyznane również wówczas gdy 

najbliższa rodzina: wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni takiej pomocy 

zapewnić nie mogą. Ograniczone możliwości rodziny w świadczeniu pomocy i opieki mogą 

być efektem normalnych lub patologicznych procesów zachodzących w funkcjach rodziny, 
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dzietności, charakteru pracy członków rodziny, rozproszenia terytorialnego rodziców  

i dorosłych dzieci. Zdarza się również, że są wynikiem patologii życia rodzinnego, 

konfliktów, alkoholizmu członków rodziny. 

Problemy rodziny w realizacji zadań opiekuńczych wiążą się z: 

 brakiem umiejętności i doświadczenia w wykonywaniu poszczególnych czynności 

wchodzących w zakres pomocy i opieki, 

 brakiem czasu, by w odpowiednich sekwencjach czasowych wykonywać wymagane 

czynności, 

 wyjątkową wrażliwością lub awersją do wykonywania niektórych czynności, 

 brakiem akceptacji siebie jako opiekuna. 

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są szansą utrzymania jak najdłużej osoby 

starszej w jej środowisku zamieszkania i zapewnienia jej odpowiedniej opieki.  

W zależności od kondycji fizycznej osoby korzystającej z pomocy w formie usług obejmują 

one w szczególności:  

 pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakup artykułów 

spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym, przygotowanie posiłku, 

utrzymanie w czystości pomieszczeń używanych przez osobę,  

 opiekę higieniczną i pomoc w czynnościach związanych z fizjologią i toaletą, 

 zamawianie wizyt lekarskich lub kontaktu z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia 

i realizacji recept, 

 zaleconą przez lekarza pielęgnację,  

 w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem i podtrzymywanie 

indywidualnych zainteresowań, 

 załatwianie spraw urzędowych. 

Wymiar i zakres usług określany jest przez pracownika socjalnego w oparciu  

o wywiad środowiskowy i wypełnioną z osobą bezpośrednio zainteresowaną skorzystaniem  

z tej formy pomocy „Oceną sprawności psychoruchowej i zdolności do samoobsługi” – 

dokument pomocniczy opracowany przez pracowników MOPS. 

Zasady odpłatności za usługi określa Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/372/04 z dnia                   

30 czerwca 2004 r. W uchwale tej przyjęto odrębny sposób naliczania odpłatności dla osób 

samotnie gospodarujących i osób pozostających w gospodarstwach wieloosobowych, 



 

98 

 

uzależniając odpłatność od dochodu na osobę a w danej grupie odpłatność od wysokości 

udokumentowanych opłat mieszkaniowych, wydatków na leki i leczenie. Dla osób poniżej 

kryterium dochodowego usługi przysługują nieodpłatnie 

 Usługi są najtańszą formą opieki nad osobami starszymi. Dla osób o dochodach 

poniżej ustawowego kryterium dochodowego usługi przysługują nieodpłatnie. 

  

 Z obserwacji Ośrodka wynika, iż w ostatnich latach przybywa osób, które wymagają 

usług opiekuńczych.  

Zapotrzebowanie na  usługi opiekuńczych w latach 2010 – 2013 przedstawia tabela. 

 

 

   

 

 

 

 

Właściwa organizacja usług, sprostanie społecznemu zapotrzebowaniu na tę formę pomocy 

jest obecnie szczególnie istotne w obliczu obowiązujących zasad odpłatności za pobyt  

w domach pomocy społecznej i związanych z tym znacznymi obciążeniami finansowymi dla 

gminy. 

 W roku 2013 usługami opiekuńczymi objęto 253 osoby z 250 rodzin, wykonano  

81 780 godzin usług.   

Łączny koszt usług w 2013 r. wyniósł  1 530 722,  zł. 

Najmłodsza osoba objęta usługami liczyła 39 lat, najstarsza 99. 

 

 Usługi wykonuje Ośrodek bezpośrednio poprzez zatrudnionych w tym celu 

pracowników – 35 etatów. 

Ze względów na stale wzrastające zapotrzebowanie na usługi związane  z postępującym 

procesem starzenia się społeczeństwa naszego miasta pracę etatowych opiekunek uzupełniały 

osoby zatrudnione w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli,                        

a rekrutujące się spośród podopiecznych Ośrodka znajdujących się w wyjątkowo trudnej 

sytuacji życiowej. W tym celu  MOPS zatrudniał okresowo 15 opiekunek w ramach prac 

interwencyjnych. Ponadto w celu zapewnienia usług wszystkim osobom potrzebującym na 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2011 2012 2013 

 
 

LICZBA RODZIN 237 237 248 
250 

 
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 

USŁUGAMI 
257 252 251 253  
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bieżąco MOPS zatrudnił do wykonywania usług 5 osób w ramach umowy zlecenie, które 

świadczyły pomoc w 23 środowiskach. 

Dane dotyczące wieku, struktury rodziny osób objętych usługami, rozkładu godzin usług                           

i odpłatności obrazują poniższe tabele. 

 

 

ODPŁATNOŚĆ  ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 W 2013 ROKU 

 

DOCHÓD 

OSOBY SAMOTNE OSOBY W RODZINIE 

% 

odpłatności 
liczba osób 

% 

odpłatności 
liczba osób 

Do 100 % 

kryterium 

 

Nieodpłatnie 25 
 

nieodpłatnie 4 

 
101-150 % 

 

do 3% - 

 

do 

5% 

- 

 
151-200 % 

 

4 - 9% 30 

 

6 – 10% 
2 

 
201 – 250 % 

 

10 - 15 % 40 
 

11 – 20% 9 

 
251 – 300 % 

 

16 - 20 % 59 
 

21 – 30% 8 

 
301 – 350 % 

 

25 - 35 % 33 
 

35 – 45% 6 

 

351-400% 

 

40 50 % 21 

 

50 - 60% 3 

 

401 – 450% 

 

55 – 65% 6 

 

65 – 75% 5 

 

451 – 500 

 

70 – 90% 2 

 

80 – 95% - 

Powyżej 

500% 

 

100% 1 

 

100% - 

 

 

Tytułem odpłatności za usługi pobrano kwotę  152 073,19 zł od 225 osób objętych tą 

formą wsparcia. 
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CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ I ICH RODZIN W 2013 ROKU 

 

 

 
Korzystający 

Z usług 

Do 29 lat 30 - 39 lat 40 - 49 lat 50 - 59 lat 60 – 69 lat 70 – 79 lat 80 – 89 –lat 90 i powyżej Ogółem 

K M K M K M K M K M K M K M K M K M Razem 

Ogółem - - - 1 3 1 4 5 14 9 38 15 111 20 22 10 192 61 253 

w tym 

zamieszkałych: 

1) samotnie 

    1  3 5 12 7 34 10 101 14 21 8 172 44 216 

2) w rodzinie    1 2 1 1  2 2 4 5 10 6 1 2 20 17 37 

a) członkowie 

rodziny są  

w wieku 

emerytalnym 

        2 2 4 5 10 6 1 2 17 15 32 

b) członkowie 

rodziny są 

niepełnosprawni 

   1 2 1 1          3 2 5 

  -samodzielni     1  1          2 - 2 

   niesamodzielni    1 1 1           1 2 5 

c) członkowie 

rodziny są 

pełnosprawni 
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CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH w 2013R  Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ PRZYZNANYCH GODZIN 

 

Korzystający 

Z usług 

Do 29 lat 30 - 39 lat 40 - 49 lat 50 - 59 lat 60 – 69 lat 70 – 79 lat 80 – 89 –lat 90 i powyżej Ogółem 

K M K M K M K M K M K M K M K M K M Razem 
Liczba godzin 

przyznanych 

decyzją 

   1 3 1 4 5 14 9 38 15 111 20 22 10 192 61 253 

1          1       - 1 1 

2    1 2 1 2 2 7 7 20 8 52 11 16 5 99 35 134 

3           1  1  1  3 -3 4 

4         1  1 1 7  2  11 1 12 

1godzina (5 x   

w tygodniu) 
       1    1 3 2  1 3       5 8 

1 godziny (3 x  

w tygodniu) 
            1 1  1 1 2 3 

2 godziny (3 x  

w tygodniu) 
        2 1 7 2 23 4  1 32 8 40 

2 godziny(2 x               

w tygodniu) 
        4  8 2 23 2 1 1 36 5 41 

1 godzina (2 x  

w tygodniu) 
    1  2          3 - 3 

5 godzin (5x              

w tygodniu) 
       1         - 1 1 

2 godziny (1 x    

w tygodniu) 
            1  1 1 2 1 3 

6 godzin (5x              

w tygodniu 
              1  1 - 1 

2 godziny (4x             

w tygodniu 
          1 1     1 1 2 

4 godziny (1 x     

w tygodniu) 
       1         - 1 1 
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6.2. Usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia. 

 

Usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania świadczone są w ośrodkach wsparcia. 

Przesłanką uprawniającą do korzystania z usług jest potrzeba częściowej opieki  i pomocy             

w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych ze względu na wiek, niepełnosprawność, 

chorobę. 

Takim ośrodkiem wsparcia jest Dzienny Dom Pobytu obchodzący w 2014 roku 

dwudziestolecie swojego istnienia.                        

Poza usługami opiekuńczymi zapewnia inne świadczenia: zajęcia terapeutyczne, integracyjne, 

edukacyjne, rekreacyjno – kulturalne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne oraz 2 

posiłki. 

Decyzja o przyznaniu pobytu podejmowana jest w oparciu o wywiad środowiskowy. 

Osoby o dochodach poniżej ustawowego kryterium dochodowego korzystają z usług 

placówki nieodpłatnie, pozostałe za odpłatnością ustaloną procentowo w zależności od 

dochodu i zindywidualizowaną przy uwzględnieniu udokumentowanych opłat 

mieszkaniowych, wydatków na leczenie i leki, innych okoliczności. 

Zasady odpłatności za pobyt regulowała Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/229/11                               

z 30.09.2011. 

Celem działalności Dziennego Domu Pobytu jest pomoc w utrzymaniu sprawności 

fizycznej i psychicznej osobom starszym, którzy ukończyli aktywność zawodową, a więź 

rodzinną z różnych powodów mają ograniczoną lub ją utracili. 

W trakcie pobytu uczestnicy korzystają z terapii zajęciowej, w ramach której wykonują prace 

różnymi technikami dobieranymi według zainteresowań i umiejętności. Najczęściej 

stosowane są: szydełkowanie, haftowanie, malowanie na szkle, robótki na drutach, 

wyklejanki, lepienie z modeliny i inne. Podczas zajęć terapeutycznych powstają  serwetki, 

haftowane obrazy, kartki świąteczne itp. 

W czasie pobytu uczestnicy mogą wysłuchać wielu pogadanek na temat zdrowego stylu 

życia, skorzystali z bezpłatnego badania słuchu. 

Ponadto mogą zagrać w gry planszowe, porozmawiać na różne tematy z rówieśnikami 

lub personelem. Poprawę sprawności ruchowej ćwiczą zarówno w czasie gimnastyki,                             

jak i w czasie organizowanych zabaw tanecznych.  

Od 2010 r.  zajęcia 1 raz w tygodniu prowadzi nieodpłatnie licencjonowany trener. 

W Kąciku Kulinarnym uczestnicy wykonują różne potrawy, (sałatki, desery  itp.)  
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W dalszym ciągu uczestnicy Dziennego Domu Pobytu współpracują z Domem 

Dziecka przy ul. Podleśnej wykonując własnoręcznie prezenty dla dzieci. 

W 2013 roku w Dziennym Domu Pobytu przebywało łącznie 47 osób. 

W ciągu roku placówkę opuściło 12 osób, a przyjęto 8 osób. Średnia wieku wynosiła 74 lata                  

Najmłodsza uczestniczka liczyła 60 lat, natomiast najstarsza uczestniczka liczyła 91 lat. 

Dane odnośnie uczestników według płci i w poszczególnych przedziałach wiekowych 

przedstawia tabela. 

 

PRZEDZIAŁ 

WIEKOWY 
LICZBA OSÓB 

PŁEĆ 

M K 

        60 lat 2 1 1 

61 – 70 lat 8 2 6 

71 – 80 lat 14 3 11 

81 – 90 lat 23 7 16 

 

  Uczestnicy DDP świętują tradycyjne polskie zwyczaje związane  z karnawałem, 

”tłustym czwartkiem”, uroczystymi obchodami „Dnia Kobiet”, „Dnia Matki”, „Dnia Babci  

i Dziadka”, „Walentynki”, „Andrzejki” oraz zwyczaje związane ze świętami religijnymi takie 

jak wykonywanie palm wielkanocnych oraz ozdób choinkowych z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia. Osoby chcące pogłębić wartości duchowe mają możliwość spotkania                                     

z duszpasterzem oraz mogą odbywać praktyki religijne w kaplicy DPS poprzez uczestnictwo 

w intencjonalnych Mszach. 

Ponadto kilka razy w roku organizowane są zabawy taneczne, związane z takimi 

wydarzeniami jak Dzień Seniora, Powitanie Wiosny, ostatni dzień karnawału, które mają 

wpływ na utrzymanie sprawności ruchowej uczestników. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych uczestnicy wraz z pracownikami przygotowali Misterium               

o Zmartwychwstaniu Pańskim oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia Jasełka. 

Z okazji w/w świąt corocznie odbywają się spotkania przy śniadaniu wielkanocnym                             

i wieczerzy wigilijnej, na których podawane są tradycyjne polskie potrawy charakterystyczne 

w tych okresach. 

Odbyła się również impreza promowania talentów – każdy uczestnik mógł zaprezentować 

swój talent.  

Uczestnicy wyjeżdżają na zorganizowane wycieczki. W 2013 roku był to wyjazd autokarem  

do Łańcuta – zwiedzanie zamku i ogrodu. 
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 Organizowane zajęcia w DDP uwzględniają formę fizyczną i psychiczną uczestników, 

mają na uwadze utrzymanie u tych osób najwyższej sprawności. 

Uczestnicy DDP odbyli spotkanie z dziećmi z Domu Dziecka ze Stalowej Woli,  

W 2013 roku uczestnicy mieli możliwość wyjścia do kina. 

Do stałego kalendarza wpisał się również „Dzień Babci”, „Dzień Dziadka” i „Dzień 

Dziecka”, które świętowane wspólnie z wychowankami Domu Dziecka w Stalowej Woli, dla 

których uczestnicy własnoręcznie wykonują zabawki. 

Z okazji „Dnia Seniora” zaprezentowana została wystawa prac uczestników DDP  

w Spółdzielczym Domu Kultury. Ponadto jeden z byłych uczestników DDP, będący obecnie 

wolontariuszem w DDP został uznany Wolontariuszem Roku 2013 na Gali Wolontariatu, 

która odbyła się w Spółdzielczym Domu Kultury.  

Pobyt w DDP jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu uczestników. 

 

ODPŁATNOŚĆ UCZESTNIKÓW DDP ZA POBYT W 2013 ROKU 

 

 

Przedział dochodowy 

 

 

 

 

Liczba osób Odpłatności  % 

813,00 2 bezpłatnie 

818,42 – 1084,03 12 3 – 8 % 

1089,42 – 1355,06 12 9 - 15% 

1360,42 – 1626,00 8 16 - 28% 

                 1651,84 – 1897,00 7 29 - 41% 

1916,39 – 2168,02 6 42 - 60% 

2200,24 – 2710,00 - 61- 80% 

2710,00 -                  100 % 

 

Średnia dzienna stawka żywieniowa w roku 2013 wynosiła 5,25 zł.  

Tytułem odpłatności za pobyt uczestników uzyskano kwotę 21 181,16 zł. 
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W roku 2013 na działalność Dziennego Domu Pobytu prowadzoną jako zadanie własne 

gminy wydatkowano  274 651,24 zł. 

Wydatki te przedstawiały się następująco:  

§ 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                             801,74 

      (odzież i obuwie robocze) 

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe -                                                                180 698,77 

                          płace dla pracowników DDP   

            § 4040 – „tzw. trzynasta pensja”                                                                       15 030,31 

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                                   29 870,59 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy -                                                                     3 084,64 

 § 4210 – zakup materiałów i doposażenia                                                          9 893,43 

      (zakup materiałów do terapii zajęciowej, gazet 

      i czasopism, środków czystości, materiałów 

      biurowych, drobne doposażenie kuchni) 

 § 4220 – zakup żywności                                                                                    2 419,29 

                          (spotkania okolicznościowe, różne uroczystości) 

 § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych                                                  400,00 

      do wyposażenia apteczki służącej do udzielenia 

      pierwszej pomocy 

 § 4260 – zakup energii -                                                                                    17 376,00 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                                       966,81 

 § 4280 – badania lekarskie okresowe dla pracowników                                        100,00 

 § 4300 – zakup usług pozostałych -                                                                    4 824,56 

      opłata RTV, za telefon, opłaty pocztowe, 

      opłaty związane z organizacją imprez kulturalno- 

      rekreacyjnych,  

 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                              1 491,10  

 § 4430 – różne opłaty - ubezpieczenie rzeczowe i osobowe                                  400,00  

§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                               7 294,00 

 

Zaznaczyć należy, że ta forma opieki nad ludźmi starymi, pozwalająca im na 

pozostanie w ich miejscu zamieszkania, jest po usługach opiekuńczych pod względem 

finansowym najtańsza.  

Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w 2013 roku wyniósł 558,18 zł.
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6.3. Specjalistyczne usługi psychiatryczne. 

Specjalistyczne usługi psychiatryczne są zadaniem zleconym o charakterze 

obligatoryjnym. Rodzaje i zakres usług oraz kwalifikacje osób wykonujących usługi określa 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Kierowane są do osób z problemem psychicznym. Usługi te są dostosowane do szczególnych 

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.  

Są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do ich wykonywania. 

W przypadku psychiatrycznych usług specjalistycznych mogą być one wykonywane przez 

pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego, pielęgniarkę, logopedę, terapeutę 

zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej po odbyciu przez wskazane osoby co 

najmniej 6 –miesięcznego stażu w: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej 

pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w placówce terapii lub  

w placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub 

upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,                      

w zakładzie rehabilitacji. 

Usługi te obejmują działania zmierzające do usprawnienia osób z problemem psychicznym 

tak, aby mogły w miarę samodzielnie funkcjonować w środowisku.  

W zakres tych usług wchodzi: 

 rozwijanie i kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych i społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia  

i rehabilitacji, prowadzenie treningów samoobsługi i dbałości o higienę i wygląd, 

pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, 

 utrzymywania kontaktów z członkami rodziny i ze społecznością lokalną, 

organizowania i spędzania wolnego czasu, korzystania z usług różnych instytucji, 

kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 

kształtowanie odpowiednich postaw członków rodziny wobec osoby chorej,  

 interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, głównie pomoc w radzeniu sobie  

w sytuacjach kryzysowych (poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, 

rozmowy terapeutyczne), kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej  

z osobami bliskimi, kształtowanie odpowiednich postaw członków rodziny wobec 

osoby chorej,  

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 rehabilitacja i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, 
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 pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji z otoczeniem 

 W 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszerzył ofertę specjalistycznych 

usług psychiatrycznych w postaci usług terapeutycznych dla dzieci autystycznych 

prowadzonych w domu u podopiecznego. Działania te kontynuowano w 2013 roku, z tej 

pomocy skorzystało 16 dzieci.  

W ramach terapii dzieci z wyżej wymienionym problemem nabywają  lub mają wzmacniane 

umiejętności społeczne (zabawy, umiejętności naśladowania), rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych, nawiązywanie kontaktu wzrokowego, motywowanie do podejmowania 

aktywności itp. Terapeuci realizują indywidualne programy specjalnie opracowane przez 

specjalistę psychologa – oligofrenopedagoga. 

W 2013 roku  usługami specjalistycznymi ogółem było objętych 63 osoby.                            

Wykonano 26 200 godzin usług. 

Kwestię odpłatności za usługi specjalistyczne reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 roku. Odpłatność jest zróżnicowana dla osób samotnie 

gospodarujących i osób w rodzinie. 

Tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 23 642,11 zł.  

Charakterystykę osób korzystających ze specjalistycznych usług psychiatrycznych ze 

względu na wiek i liczbę przyznanych godzin oraz rozkład odpłatności przedstawiają tabele. 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI PSYCHIATRYCZNE 

W 2013 ROKU 

PRZEDZIAŁ % KRYTERIUM 

DOCHODOWEGO 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI 

OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCE OSOBY W GOSPODARSTWIE 

WIELOOSOBOWYM 

% ODPŁATNOŚCI LICZBA OSÓB % ODPŁATNOŚCI LICZBA OSÓB 

Do 100% KRYTERIUM NIEODPŁATNIE 11 NIEODPŁATNIE 19 

100 –    132,5% 1,5 - 3,5 4 

132,5 – 165% 3 - 7 2 

165 –    187,5% 5 - 11 3 

187,5 – 220% 7 7 15 2 

220 –    237% 11 1 20 1 

237,5 –  255% 15 2 25 1 

255    - 265% 22,5 1 32,5 1 

265 –    275% 30 1 40 1 

275 –    282,5% 45 1 55 - 

282,5 – 290% 60 2 70 - 

290 –    310% 75 - 85 1 

310 –    330% 90 - 100 1 

POW-   330% 100 1 100 - 
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CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG  OPIEKUŃCZYCH ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ 

PRZYZNANYCH GODZIN W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDZIAŁACH WIEKOWYCH  W 2013 ROKU 

  

      

Korzystający 

z usług 

Do 29 lat 30 - 39 lat 40 - 49 lat 50 - 59 lat 60 – 69 lat 70 – 79 lat 80 – 89 –lat 90 i powyżej Ogółem 

K M K M K M K M K M K M K M K M K M Razem 
Liczba godzin 

przyznanych 

decyzją 

7 14 2 1 5 1 4 3 4 1 2 4 13  2  39 24 63 

1  2    1       1    1 3 4 

2 2 4   1  1 3 3 1 2 3 8    17 11 28 

3             3    3  3 

4       1        2  3  3 

1 godzina (1 x                

w tygodniu) 
      1          1  1 

1 godzina (2 x             

w tygodniu) 
1 1   1  1          3 1 4 

1godzina (3 x                

w tygodniu) 
2 1               2 1 3 

2 godzina( 2 x        

w tygodniu) 
 4 2 1 2    1        5 5 10 

2 godziny (3 x          

w tygodniu) 
2 2   1       1 1    4 3 7 
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CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  W 2013 R. ZE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ I ICH 

RODZIN 

 

 

 
Korzystający 

Z usług 

Do 29 lat 30 - 39 lat 40 - 49 lat 50 - 59 lat 60 – 69 lat 70 – 79 lat 80 – 89 –lat 90 i powyżej Ogółem 

K M K M K M K M K M K M K M K M K M Razem 

Ogółem 7 14 2 1 5 1 4 3 4 1 2 4 13 - 2 - 39 24 63 

w tym 

zamieszkałych: 

1) samotnie 

 1  1 1  1 2 3 1 1 3 11  2  19 8 27 

2) w rodzinie 7 13 2  4 1 3 1 1  1 1 2    20 16 36 

a) członkowie 

rodziny są  

w wieku 

emerytalnym 

           1      1 1 

b) członkowie 

rodziny są 

niepełnosprawni 

     1 1  1    1    3 1 4 

  -samodzielni      1   1    1    2 1 3 

   niesamodzielni       1          1  1 

c) członkowie 

rodziny są 

pełnosprawni 

7 13 2    2 1   1  1    17 14 31 
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 Wydatki związane z wykonywaniem specjalistycznych usług psychiatrycznych  

finansowane przez budżet państwa, jako zadania zlecone w 2013 roku wyniosły 563 791,13 zł  

i kształtowały się w sposób podany niżej: 

 

§ 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                         9 035,79 

                          (odzież robocza, obuwie, rękawice, środki czystości) 

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                                 395 652,88 

       dla  21 osób sprawujących usługi opiekuńcze  

 § 4040 – tzw. „trzynasta pensja”                                                                      27 606,81 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                       72 970,71 

 § 4120 – odpisy na Fundusz Pracy -                                                                  8 722,54 

 § 4170 – umowy z osobami fizycznymi-                                                         24 720,00 

                          dotyczące programów terapeutycznych 

     dla dzieci autystycznych 

 § 4210 – zakup materiałów i doposażenia                                                          4 794,35 

      zakup materiałów do terapii zajęciowej, 

      artykuły biurowe 

 § 4280 – zakup usług medycznych -                                                                      415,00                                                                       

                (okresowe badania lekarskie pracowników) 

  § 4440 – odpis na fundusz socjalny                                                                 19 873,00 

 

Tytułem odpłatności w 2013 roku uzyskano kwotę   23 642,11 zł. 

 

6.4. Skierowania i odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach stworzonych struktur podejmuje 

działania w celu przywrócenie lub wzmocnienie funkcjonowania adresatów pomocy 

społecznej w ich środowisku społecznym. W sytuacjach bezwzględnej konieczności, gdy 

opieka ta staje się niewystarczająca, a dalszy pobyt w środowisku może stanowić zagrożenie 

dla danej osoby istnieje możliwość zapewnienia całodobowej opieki i pielęgnacji w domu 

pomocy społecznej za zgodą tej osoby lub w niektórych przypadkach na podstawie 

postanowienia Sądu - Wydziału Rodzinnego i Opiekuńczego. 
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 Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej podejmuje ośrodek pomocy 

społecznej. Pobyt w tej placówce jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia tej opłaty są: 

a) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, 

b) małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli ich dochód na osobę jest wyższy niż 

300% kryterium dochodowego, z tym że, kwota dochodu pozostająca po 

wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na 

osobę, 

c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –                        

w wysokości różnicy między rzeczywistym kosztem utrzymania, a opłatami 

wnoszonymi przez wymienione w dwóch pierwszych punktach osoby. 

W przypadku nie wywiązywania się tych osób z obowiązku opłaty za pobyt, opłaty te 

zastępczo wnosi gmina. 

Gminie w takim przypadku przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel 

wydatków. W przypadku osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności za osobę 

umieszczoną w domu pomocy społecznej, Ośrodek zawiera umowę określającą zasady                       

i wysokość wnoszonej odpłatności. Zarówno skierowanie, jak i umowa są poprzedzone 

wywiadem środowiskowym. 

Osoby wnoszące opłaty za pobyt mogą być na ich wniosek zwolnione częściowo lub 

całkowicie, w szczególności jeżeli: 

a) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, 

ośrodkach wsparcia 

b) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne, powstałe w wyniku 

klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych 

c) małżonkowie, zstępni i wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub 

wynagrodzenia 

d) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje 

dziecko. 

  

 W 2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało 109 osób, z czego 22 osoby 

zostało skierowanych w roku sprawozdawczym a pozostałe 87 osób przebywało tam już  

w latach poprzednich. 
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Tylko w 2013 roku do domu Pomocy Społecznej zostało skierowanych 27 osób  pozostałe  86 

osoby przebywało w DPS już w poprzednich latach. W ciągu roku  4 osoby opuściło dom 

pomocy społecznej, 15 osób zmarło. 

 

 W 2013 roku  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za pobyt domach pomocy 

społecznej wydatkował kwotę 2 066 045,44 zł tytułem odpłatności za 101 osób – 

mieszkańców gminy, a pozostałe 8 osób wraz z osobami zobowiązanymi do ponoszenia 

odpłatności poniosły 100 % opłatność.  

Kwota odpłatności od osób zobowiązanych, pokrywająca 100 % odpłatność wynosiła 

166 502,89 zł, odpłatność pozostałych osób zobowiązanych, którzy wraz z osobą 

umieszczoną i gminą Stalowa Wola partycypowali w kosztach pobytu w DPS wynosiła 

78 335,50 zł.  

Łączna kwota ponoszona przez członków rodzin wynosiła 244 838,39 zł. 

Odpłatność wnoszona przez mieszkańców DPS wynosiła 1 014 267,86 zł. 

  

 Podkreślić należy, że koszty utrzymania i liczba osób skierowanych do DPS z roku na 

rok  rosną. Sytuacja ta jest wynikiem zarówno wzrostu liczby osób kierowanych jak również 

corocznego wzrostu kosztów 1 miejsca w DPS-ach.  

 

KOSZTY UTRZYMANIA I LICZBA OSÓB SKIEROWANYCH 

DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

W LATACH 2010-2013 

 

 

Rok 

Liczba osób 

przebywających w 

DPS 

Opłatność ponoszona przez 

gminę 

2010 86 1 208 610,72 

2011 97 1 448 339,74 

2012 113 1 751 069,22 

2013 109 2 066 045,44 
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6.5. Warsztat Terapii  Zajęciowej.  

 
Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, 

głównie z niepełnosprawnością intelektualną. 

Podstawowym celem prowadzonej działalności jest rehabilitacja zawodowa i społeczna 

niepełnosprawnych Uczestników Warsztatu. Celem Rehabilitacji zawodowej jest rozwijanie 

psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności 

zawodowych, aby przygotować podopiecznych do pracy zawodowej. 

Rehabilitacja zawodowa traktowana jest priorytetowo, natomiast wszelkie stosowane formy 

terapii społecznej, medycznej czy psychologicznej mają na celu poprawę sprawności 

psychofizycznej i wzrost kompetencji społecznych Uczestników aby zwiększyć ich szanse na 

prawidłowe pełnienie ról społecznych, w tym zawodowych. 

Warsztat  rozpoczął działalność w roku 1996.  

Na przestrzeni lat 1996 – 2012  trzykrotnie zwiększał ilość osób niepełnosprawnych objętych 

rehabilitacją.  

1996r.-  25  uczestników 

1997r.-  35  uczestników 

2001r.-  45  uczestników 

2004r.-  do chwili obecnej  50  uczestników 

Łącznie w zajęciach Warsztatu w okresie od 16.08.1996  do 31.12.2013 uczestniczyło                           

131 osób.  

Według stanu na dzień 31.12.2013 rehabilitacją w WTZ objętych było 50 osób 

niepełnosprawnych. Uczestnikami Warsztatu były osoby w wieku od 20 do 59 lat, w tym 

odpowiednio w wieku: 

Do lat 20      -      1   

21 – 29:        -     13   osób 

30 – 39:        -     25   osób 

40 – 49:       -      9     osób 

50 – 59:        -     2    osoby 

Liczba młodzieży do 24 r. ż.  :   4  osoby 

W grupie Uczestników WTZ było 23 kobiety i 27  mężczyzn. 

Zasady kwalifikacji są jasno określone, kwalifikacja prowadzona jest zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, orzeczenia są aktualne i adekwatne w zakresie wskazań do 

uczestnictwa. 
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Charakterystykę osób – uczestników Warsztatu ze względu na rodzaj i stopień 

niepełnosprawności przedstawiają poniższe tabele. 

 

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZESTNIKÓW WTZ  

WG SCHORZENIA WIODĄCEGO 

 

 

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LICZBA OSÓB 

Niepełnosprawność umysłowa                        28           

Niepełnosprawność psychiczna                          3           

Niepełnosprawność fizyczna/narząd ruchu                          -          

Niepełnosprawność psychiczna i umysłowa                          9            

Niepełnosprawność psychiczna i fizyczna                          4          

Niepełnosprawność umysłowa i fizyczna                          6           

Niepełnosprawność umysłowa , psychiczna i 

fizyczna 
                         -         

                                        Razem                         50 

 

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                  LICZBA OSÓB 

Znaczny                                   24                 

Umiarkowany                          26              

Lekki                          -              

                                 Razem                        50 

 

 

Rehabilitacja i terapia 

 
Praca terapeutyczna prowadzona była w Warsztacie w oparciu o: 

- ogólne cele wyznaczone przez akty prawne regulujące zasady działalności warsztatów 

- plan ogólny pracy na rok 2013 

- indywidualne plany rehabilitacji dla każdego Uczestnika 

Cele ogólne pracy terapeutycznej sformułowane zostały  następująco: 

1.  podstawowym celem działalności jest rehabilitacja zawodowa i społeczna   

     niepełnosprawnych Uczestników Warsztatu  

2. rehabilitacja zawodowa traktowana jest priorytetowo, natomiast wszelkie stosowane 

    formy terapii społecznej, medycznej czy psychologicznej mają na celu poprawę sprawności 
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    psychofizycznej i wzrost kompetencji społecznych Uczestników aby zwiększyć ich szanse 

    na prawidłowe pełnienie ról społecznych, w tym ról zawodowych. 

Rehabilitacja niepełnosprawnych Uczestników prowadzona była  w oparciu o indywidualne 

programy terapeutyczne. W programach formy, metody i zakres terapii były indywidualnie 

dostosowane do psychicznych i fizycznych możliwości Uczestnika, a także jego potrzeb i 

zainteresowań.   

Celem rehabilitacji zawodowej było rozwijanie psychofizycznych sprawności oraz 

podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, aby przygotować 

podopiecznych do pracy zawodowej. 

Rehabilitacja zawodowa prowadzona była: 

 w pracowniach terapii zajęciowej : umiejętności społecznych, stolarskiej, rzemiosł 

różnych, plastycznej, witrażowniczej, krawieckiej,  rękodzielniczej, przyrodniczo 

dekoratorskiej , czynności dnia codziennego i komputerowo- poligraficznej , 

 w formie warsztatów psychologicznych,  

 realizacja zajęć  praktycznych w zakładach  pracy chronionej i na otwartym rynku pracy. 

Łącznie  zrealizowanych zostało 55  praktyk.  

Praktyki odbywały się w następujących zakładach pracy / instytucjach/ :  

1) Spółdzielnia Inwalidów ZRYWPOL,  

2) Spółdzielczy Dom Kultury,  

3) Zajazd ZACISZE/ firma RAJTAR/,  

4) MOSiR,  

5) Miejski Dom Kultury ,  

6) Muzeum Regionalne,  

7) Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego . 

Rehabilitacja zawodowa  wspomagana była przez szeroko rozumianą rehabilitację społeczną 

oraz terapię psychologiczną i rehabilitację ruchową . 

Rehabilitacja społeczna realizowana była jako zaplanowane i celowe działania terapeutyczne 

kształtujące właściwe relacje i postawy   społeczne  w zakresie : 

-  poprawy kompetencji do pełnienia dorosłych ról życiowych 

-  wyrabiania zaradności i samodzielności 

-  nauki czynności dnia codziennego 

-  poprawy komunikacji 

-  poprawy współpracy i współdziałania 
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-  nauki zachowań w różnych sytuacjach   społecznych , pokazywanie przykładów  

   zachowań nagannych i niepożądanych  

-  zaplanowanych  zajęcia profilaktyczno – edukacyjnych  dotyczących zagrożeń i uzależnień 

W ramach realizacji programu rehabilitacji społecznej  Warsztat stworzył dla podopiecznych 

wiele okazji do czynnego i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym- udział                          

w wycieczkach, przeglądach, konkursach, wyjścia do kina , teatru, na imprezy kulturalne, 

organizacja uroczystych świąt ,sylwestra itd.   

Oferta Warsztatu   w zakresie uczestniczenia w życiu społecznym jest bardzo różnorodna .  

Różne są formy uczestniczenia  i różny zasięg . 

Efektem podjętych działań są  nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych  

i przeglądach .W roku 2013 Warsztat brał udział w następujących konkursach :   

 konkurs NIKIFORY – organizowany przez Fundację   Wspólna Droga- United Way, 

 XV Ogólnopolski Konkurs  Plastyczny organizowany  przez Komendę Główną Straży   

    Pożarnej „ Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”,   

 XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PFRON-  „ KWIATY MOJEGO ŻYCIA”,  

 Powiatowy Przegląd Sztuki Osób Niepełnosprawnych organizowany przez 

Stowarzyszenie   SZANSA , 

 konkurs „Działania służb ratowniczych i znaczenie numerów alarmowych dla  

bezpieczeństwa obywateli” organizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego UW w Rzeszowie  

W kilku konkursach  Uczestnicy  Warsztatu byli w gronie laureatów.  

W roku 2013 Warsztat  prezentował wystawę „ ANIOŁY EUROPY”. 

Wystawa szczególna bo przygotowana jako forma włączenia się w czas przewodniczenia 

przez Polskę  Radzie  Unii Europejskiej.  

Wystawa pokazywana była w roku 2013 w : 

1) w siedzibie Zarządu Metra Warszawskiego ,w Galerii Fundacji „ Pociąg do sztuki” , 

2) w trakcie  Nocy  Muzeów na Ursynowie ,  

3) w  Urzędzie Dzielnicy   Ursynów  w Warszawie ,  

4) w TYFLOGALERII  Polskiego Związku Niewidomych / Zarząd Główny/  w Warszawie,  

5) w MDK w Stalowej Woli, w Galerii STAŃCZYK FSON w Krakowie. 

Wystawa „Reminiscencje” w grudniu gościła w  Tyflogalerii  PZN w Warszawie. 

Działalność Warsztatu finansowana jest w 90% przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dofinansowana w ramach zadań własnych przez 

powiat – 10%.  
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 Łącznie na funkcjonowanie WTZ w 2013 roku wydatkowano kwotę 828 976,00 zł, 

która składała się ze środków  PFRON w wysokości 746 776,00 zł (90%) oraz ze środków 

własnych powiatu w wysokości 82.200,00 zł (10%). 

Kwoty powyższe wydatkowano w sposób następujący: 

Dofinansowanie przez PFRON (90%) 

§ 3020 – wydatki na świadczenia  rzeczowe wynikające z bhp                        28 349,00 

 § 4010 – wynagrodzenia pracowników                                                           437 867,00 

 § 4040 – trzynasta pensja                                                                                  42 333,00 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                        94 906,00 

 § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                                   10 036,00 

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                        47 006,00 

     w tym: materiały do terapii zajęciowej, doposażenie 

     pracowni w brakujący sprzęt 

 § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych                                                  250,00 

 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                              347,00 

 § 4260 – zakup energii (co, energii elektrycznej)                                             27 824,00 

 § 4270 –zakup usług remontowych                                                                     9 166,00   

 § 4280 – zakup usług zdrowotnych –                                                                     812,00 

    badania okresowe pracowników 

 § 4300 – zakup usług pocztowych, drukarskich, kominiarskich,                      11 149,00 

    wywóz śmieci, komunalnych, organizacja spotkań 

 integracyjnych 

 §4350 – zakup dostępu do sieci Internet                                                             1 694,00 

 § 4360 – opłaty za usługi telefonii komórkowej                                                    200,00 

 § 4370 – opłaty za usługi telefonii stacjonarnej                                                  1 854,00 

 § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                      577,00 

 § 4430 – ubezpieczenie samochodu, budynku                                                    6 937,00 

 § 4440 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         17 503,00 

 § 4520 – opłata na rzecz JST (opłata za wywóz nieczystości)                               990,00 

  

Dofinansowanie przez powiat (10%) 

 § 4010 – dopłata do wynagrodzeń pracowników                                              82 200,00 
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VII  INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MOPS. 

 

7.1. Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Koordynacji  

       Programów Społecznych.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli duży nacisk kładzie również na 

realizację trzeciego wymiaru pracy socjalnej tj. na pracę z lokalną społecznością poprzez stałą 

i ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie akcji charytatywnych, 

tworzenie grup wsparcia i grup samopomocowych, identyfikowanie potrzeb i określanie 

kierunków rozwoju wybranych zagadnień polityki społecznej. Temu celowi służyło 

usytuowane w strukturach Ośrodka Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  

i Koordynacji Programów Społecznych. Misją tego działu było niesienie pomocy ludziom 

poprzez aktywizowanie lokalnych grup społecznych i wspomaganie ich w rozwiązywaniu 

problemów.  

Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  

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

jest działaniem, które odnosi się zarówno do bezpośrednich adresatów pomocy społecznej jak 

i do środowiska lokalnego, mogącego dawać nieformalne wsparcie tymże osobom i rodzinom. 

 W 2013 roku CWOP i KPS realizując zadania pomocy społecznej zajmował się  

pobudzaniem społecznej aktywności i inspirowaniem działań samopomocowych  

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

Do działań tych należały m.in.:  

 poradnictwo, doradztwo dla osób indywidualnych i organizacji pozarządowych, 

 pomoc techniczna – udostępnienie sprzętu komputerowego , drukarki, skanera i fax 

 pomoc w realizacji działań, 

 organizacja akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2013” 

 współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Oddział w Stalowej Woli 

(szczególnie podczas organizacji zbiórek żywności, odzieży,  sprzętu dla osób 

potrzebujących), Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Stowarzyszeniem opieki nad 

Dziećmi Oratorium ze Stalowej Woli, Akademickim Klubem Sportowym (pomoc  

w promocji zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa ziemnego 

wśród mieszkańców gminy w szczególności dzieci i młodzieży) 
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 stały kontakt z organizacjami pozarządowymi, które przy ul. Dmowskiego 1                           

w  Stalowej Woli mają swoją siedzibę (odbieranie i przekazywanie poczty, ustalanie 

terminów spotkań, przygotowywanie sali konferencyjnej, udostępnianie naczyń  

w celach przygotowania poczęstunku podczas spotkań oraz sprzętu w celu 

przygotowania prezentacji multimedialnych), tj.:  

- Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR” 

- Stowarzyszeniem Rehabilitacyjnym Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA” 

- Stalowowolskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, 

 informowanie lokalnych mediów (prasa telewizja, radio) o działaniach 

podejmowanych w ciągu roku przez MOPS w Stalowej Woli, 

 prowadzenie i udostępnianie zainteresowanym organizacjom działającym na polu 

pomocy społecznej biblioteki CWOP i KPS tj. fachowej prasy i literatury  

z zakresu pomocy społecznej, pozyskiwania środków unijnych, organizowania czasu 

wolnego itp. 

 

W wyniku zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka od 1 października 2013 r. miejsce 

dotychczasowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Koordynacji 

Programów Społecznych przejął Zespół Koordynacji Programów Społecznych i Pracy ze 

Społecznością Lokalną. Powyższa zmiana związana była z chęcią wprowadzenia do pracy 

pracowników Ośrodka metody nazywanej Organizacją Środowiska Lokalnego.  

Wychodząc na przeciw potrzebom środowiska lokalnego konieczne jest ciągłe 

poszukiwanie nowych form wsparcia i pracy z osobami i rodzinami, które marginalizowane 

są w środowisku lokalnym. Według diagnozy pracowników MOPS  takim środowiskiem są 

między innymi osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższe otoczenie.  

W 2013 roku MOPS podjął przy wsparciu Prezydenta Miasta Stalowej Woli inicjatywę 

opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zapraszając do 

współpracy instytucje i organizacje z terenu Miasta Stalowej Woli. 

 

Na działalność CWOP i KPS w 2013 r. wydatkowano kwotę  7 116,00 zł. 

 

W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco: 

  

§ 4210 - zakup materiałów i doposażenia                                                           6 774,74 

 § 4240 – zakup literatury specjalistycznej                                                             341,26 
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7.2.  Klub Wolontariusza  
 

Od 12 sierpnia 2013 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej 

Woli w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” 

funkcjonuje Klub Wolontariusza.  

Utworzenie Klubu wynikało z potrzeb lokalnego środowiska, ponieważ brakowało na 

terenie Miasta miejsca, w którym skupione byłyby oferty pracy wolontarystycznej oraz baza 

wolontariuszy, którzy w ramach swojego czasu wolnego oraz posiadanych umiejętności i 

predyspozycji osobistych pomagaliby osobom potrzebującym, w tym w szczególności 

osobom starszym i dzieciom. Klub Wolontariusza służy pomocą pracownikom socjalnym, 

kuratorom, klientom pomocy społecznej, w tym w szczególności uczestnikom projektu.  

Klub Wolontariusza jest skierowany zarówno do osób pełnoletnich, jak również młodzieży od 

16 roku życia (od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda pisemna rodziców/opiekunów 

prawnych), którzy chcą świadczyć pomoc wolontarystycznie.  

 Z kosztów projektu został zatrudniony na umowę cywilno – prawną (umowę zlecenie) 

Koordynator Klubu Wolontariusza, który miał za zadanie obsługę biura tj. wolontariuszy, 

osób zainteresowanych skorzystaniem z pomocy wolontariuszy oraz prowadził dokumentację 

i promocję wolontariatu na terenie Gminy Stalowa Wola. Koordynator miał wyznaczone 

dyżury w budynku MOPS przy ul. Dmowskiego 1 dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek)  

w godzinach od 1200 do 1500.  

Poza godzinami dyżurów w biurze dla osób zainteresowanych i wolontariuszy Koordynator 

prowadził spotkania z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Stalowej Woli (bursa międzyszkolna), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Filia  

w Stalowej Woli. Uczestniczył również w spotkaniach z pracownikami socjalnymi MOPS, 

przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

W celu ułatwienia kontaktu z wolontariuszami założono konto e-mail, które było 

wykorzystywane do przyjmowania zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Utworzono również Fan Page na którym zamieszczano aktualne informacje na temat 

wolontariatu. Ponadto informacje przekazywane były także na stronie internetowej MOPS.  

 W okresie od 12 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku do Klubu Wolontariusza wpłynęło 

7 ofert pracy wolontarystycznej indywidualnej od osób prywatnych, 2 oferty związane  
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z wolontariatem grupowym w ramach Akcji „Szlachetna Paczka” i Akcji „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę”.  

Oferty pracy wolontarystycznej dotyczyły: pomocy w opiece nad dzieckiem autystycznym, 

korepetycji (język niemiecki, język angielski, matematyka), pomocy w opiece nad osobą 

starszą (spędzanie czasu wolnego, rozmowy, drobne zakupy). Zarejestrowano  

w tym czasie 18 pełnoletnich wolontariuszy, którzy zadeklarowali się do udziału  

w działaniach wolontarystycznych na rzecz klientów korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej oraz ich rodzin a także w działania akcyjne.  

W ramach Klubu zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla wolontariuszy „Wolontariat 

bez tajemnic”, organizowano również spotkania dla wolontariuszy na których poruszano 

kwestie związane z wymianą doświadczeń, informacji oraz poszerzaniem wiedzy z dziedziny 

wolontariatu, możliwości pomagania innym. 

W związku z tym, że Klub rozpoczął swoją działalność dopiero od sierpnia 2013 r.  

jego głównym celem początkowo była promocja idei wolontariatu, pomoc w organizacji 

cyklicznych akcji na terenie Stalowej Woli oraz Gali Wolontariatu, a także nawiązanie 

współpracy z instytucjami i organizacjami ze Stalowej Woli, gdzie pracują lub mogliby 

pracować wolontariusze. Klub skupiał swoje działania również w kierunku pozyskania osób 

do pracy w charakterze wolontariusza, które po złożeniu deklaracji wolontarystycznej są  

w stałym kontakcie z MOPS i odpowiadają na zaproponowane oferty pracy 

wolontarystycznej. 

W 2014 roku planowana jest dalsza kontynuacja działań w Klubie Wolontariusza 

przez pozyskiwanie kolejnych ofert pracy, nabór osób chętnych do świadczenia wsparcia jako 

wolontariusz, udział w lokalnych akcjach i inicjatywach skierowanych do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. W 2014 roku również zostanie zatrudniona osoba na stanowisko 

koordynatora ze środków projektu systemowego, która poprowadzi Klub Wolontariusza przy 

MOPS w Stalowej Woli.  

 

7.3. Akcja  „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.      

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2013 roku po raz jedenasty 

przystąpił do Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. 

Na terenie MOPS miał siedzibę oddział Biura Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Do zadań Biura należała dystrybucja materiałów 
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promocyjnych, inicjowanie tworzenia i wspieranie lokalnych sztabów oraz przyjmowanie od 

nich sprawozdań.  

Podobnie jak w latach poprzednich również w 2013 roku patronat nad Akcją objął 

Prezydent Miasta Stalowej Woli Pan Andrzej Szlęzak a aktywnym wolontariuszem był Pan 

Dariusz Przytuła – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli. 

Na terenie Stalowej Woli w 2013 r. zostało utworzonych 19 sztabów: 

1. Sztab Nr 11- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,  

ul. Dmowskiego 1, zbiorki zostały przeprowadzone w sklepach: Carrefour, trzech 

sklepach PSS Społem, , 3 sklepy Biedronka, Tesco. 

2. Sztab Nr 166 – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doskonalenia  

                          Zawodowego 

3. Sztab Nr 183 – Zespół Szkół Specjalnych nr 6 

4. Sztab Nr 188 - Przedszkole Nr 9 

5. Sztab Nr 223 – Przedszkole Nr 18 

6. Sztab Nr 232 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. E. Kwiatkowskiego 

7. Sztab nr 235 – Zespół Szkół Nr 3 

8. Sztab Nr 291 – Przedszkole Integracyjne nr 12 im. J.Ch. Andersena 

9. Sztab Nr 292 – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II 

10. Sztab Nr 294 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i. Wacława Górskiego 

11. Sztab Nr 308 – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  

                          Nr 7 im. Mikołaja Kopernika 

12. Sztab Nr 343 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohatera Westerplatte   

13. Sztab Nr 394- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

14. Sztab Nr 444 – Przedszkole nr 6 

15. Sztab Nr 465 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III  

                          Sobieskiego 

16. Sztab Nr 482 - Zespół Szkół nr 4 

17. Sztab nr 535 – Przedszkole nr 5 

18. Sztab nr 564 – Gimnazjum nr 4 

19. Sztab nr 569 – Przedszkole nr 11 

 

Celem Sztabów była zbiórka artykułów spożywczych, środków czystości, odzieży, zabawek, 

przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin z lokalnego środowiska.  
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W akcji wzięło udział 132 pełnoletnich wolontariuszy oraz 70 nieletnich. Zbiórkę darów 

rzeczowych i w naturze organizowano w sklepach oraz w placówkach i zebrano  

2696,99 kg w tym 1687,45 kg art. spożywczych. 

 

ASORTYMENT I ROZMIAR ZEBRANYCH W 2013 ROKU DARÓW 

W RAMACH AKCJI „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” 

 

ASORTYMENT 
 

WAGA w kg 

Odzież  679,43 

Obuwie  51,25  

Zabawki 178,70  

Książki   25,00  

Art. szkolne i papiernicze   17,16  

Środki czystości   58,00  

Słodycze 273,53 

Żywność długoterminowa 1397,99 

Ziemiopłody     15, 93 

RAZEM    (wszystkie sztaby) 2696,99 kg 

 

 

 Z zebranych darów zostały utworzone paczki z żywnością i odzieżą dla 151 rodzin 

(270 paczek indywidualnych zrobiono dla dzieci z tych rodzin), w tym  23 rodziny 

wielodzietne skorzystały wyłącznie z odzieży, z czego: 

 dla dzieci wskazanych przez pracowników socjalnych z 94 rodzin (270 paczek 

indywidualnych zrobiono dla dzieci z tych rodzin), które wydano za pośrednictwem 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,   

 oraz wydane przez pracowników Ośrodka dla: 

          • 18 dzieci ze świetlicy przy parafii Florian POAK- 8 rodzin,  

          •   dla 70 dzieci z 45 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny,  

         •   dla 7 dzieci z 4 rodzin wytypowanych przez przedszkola i szkoły (wydał MOPS). 

 

 

 



 

124 

 

7.4.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku wiele działań na rzecz grup 

zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym realizował we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. Działalność Ośrodka w zakresie zabezpieczenia w formie 

rzeczowej niezbędnego ubrania, żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby  osobom  

i rodzinom potrzebującym wspierana jest głównie przez  Polski Komitet Pomocy Społecznej, 

Polski Czerwony Krzyż, CARITAS Polska jak i prowadzoną akcję „Pomóż dzieciom 

przetrwać zimę”.  

 Między innymi w ramach tej współpracy możliwe było niesienie pomocy 

żywnościowej najbiedniejszym mieszkańcom Stalowej Woli w ramach Europejskiego 

Programu Pomocy Żywnościowej PEAD.  

Ministerstwo Gospodarki oraz Pracy i Polityki Społecznej akredytowało do 

dystrybucji żywności w ramach programu PEAD 4 organizacje społeczne: Polski Czerwony 

Krzyż, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Federację Polskich Banków 

Żywności. Żywność pozyskiwana jest z Unii Europejskiej w ramach programu „PEAD 

Dożywanie ludności najuboższych krajów UE” a także zbiórek żywności prowadzonych  

w sklepach PSS „Społem” i supermarketach. 

Uprawnieniem do korzystania z tej formy wsparcia było skierowanie wydawane przez 

pracowników socjalnych MOPS. W 2013 roku MOPS wydał skierowania do 

Stalowowolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dla 1076 rodzin. 

W ramach wspomnianej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2013” Polski 

Komitet Pomocy Społecznej w Stalowej Woli obdarował z pozyskanych darów 175 dzieci  

w formie żywności i odzieży (paczki indywidualne) i 23 rodziny wielodzietne w formie 

odzieży. 

  

7.5. Współpraca z innymi instytucjami i podmiotami.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2011 roku realizuje określoną porozumieniem 

współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli przy podejmowaniu działań 

wzmacniających aktywność osób bezrobotnych, które są jednocześnie klientami Ośrodka  

i PUP. 

Współpraca ta polega w szczególności na wymianie informacji umożliwiającej 

optymalizację zakresu i form pomocy udzielanej przez obie instytucje tej samej osobie, w 
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sposób pozwalający uniknąć powielania wzajemnych działań w zakresie aktywizacji 

zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. 

 W 2013 roku w  ramach porozumienia do działań Klubu Integracji Społecznej zostało 

skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn) oraz do 

Projektu „ Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” również 12 osób (1 kobieta i 11 

mężczyzn).  

 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy polega również na przekazywaniu za 

pośrednictwem poczty e-mail aktualnych ofert pracy, które są drukowane i wywieszane na 

ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w budynku MOPS.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w partnerstwie z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Stalowej Woli oraz Podkarpackim Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji 

„BATNA”  w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. uczestniczył w projekcie 

realizowanym przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych w ramach  

„Modelowego systemu na rzecz integracji społecznej” (Priorytet I PO KL) etap: zasadnicza 

faza testowania „Modelu współpracy powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej 

i organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej w celu realizacji usługi integracji 

społeczno-zawodowej”. 

 Projekt wspierał utworzenie i działanie 16 partnerstw lokalnych. W każdym 

partnerstwie uczestniczyło po 2 pracowników ośrodka pomocy społecznej, powiatowego 

urzędu pracy i organizacji pozarządowej.  

 Na potrzeby realizacji projektu została zawarta Umowa Współpracy Partnerskiej na 

rzecz realizacji usługi pn. „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”. 

Z założenia Projektu celem Partnerstwa było: 

1. Usprawnienie współpracy pomiędzy MOPS i PUP na rzecz osób bezrobotnych bez 

kwalifikacji zawodowych i ze zdezaktualizowanymi kwalifikacjami. 

2. Nawiązanie trójstronnej współpracy i wypracowanie wspólnych metod pracy na rzecz 

osób bezrobotnych. 

3. Wypracowanie wspólnych zasad komunikacji oraz przepływu informacji Partnerów. 

4. Poszerzenie możliwości działań poprzez pozyskanie nowych instytucji/organizacji 

współdziałających  na rzecz kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych. 

5. Wypracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie podejmowania działań na rzecz 

integracji społeczno-zawodowej grupy osób bezrobotnych. 
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6. Wzmocnienie oraz stworzenie warunków sprzyjających odzyskaniu zdolności  

do funkcjonowania klientów na rynku pracy poprzez pełnienie odpowiednich ról 

społecznych i zawodowych. 

7. Doprowadzenie do zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych  

z wykorzystaniem kompleksowych rozwiązań. 

8. Podniesienie świadomości co do dostępnych form pomocy odnoszących się do 

aktywizacji społeczno-zawodowej i nabycie umiejętności korzystania z nich. 

Grupę odbiorców realizowanego Projektu stanowiło 11 osób (3 mężczyzn, 7 kobiet) 

bez kwalifikacji zawodowych oraz mające zdezaktualizowane kwalifikacje, będące 

jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli.  

W trakcie przeprowadzania diagnozy indywidualnej każdego z klientów potwierdziły się 

przypuszczenia, że u osób z wybranej grupy występują liczne bariery utrudniające:  

 pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia,  

 zmianę sposobu funkcjonowania tych osób oraz często ich całych rodzin,  

 uniezależnienie się od pomocy finansowej ośrodków pomoc społecznej.  

Wybrane osoby wymagały kompleksowego wsparcia w drodze do zmiany własnej sytuacji 

życiowej. 

 W początkowym etapie pracy z beneficjentami Projektu skupiono się na pokonywaniu 

barier psychologicznych związanych z postawą klienta, samooceną, motywacją.  

Uzyskane efekty takie jak zamiana postawy, zmiana sposobu myślenia o własnej sytuacji 

życiowej, świadome podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności, wzrost 

motywacji, wzrost samooceny były widoczne w bezpośrednim kontakcie z klientem jednak 

trudne do zmierzenia.  

Na dalszym etapie pracy z klientami o skuteczności podjętych działań świadczyły: 

 Zaangażowanie we współpracę z pracownikami instytucji/organizacji.; 

 Zaangażowanie w działalność społeczną, edukacyjną (m.in. praca wolontarystyczna, 

udział  w programach edukacyjnych, szkoleniowych organizowanych przez NGO); 

 Udział w różnego rodzaju formach pomocy oferowanych w ramach instytucji MOPS, 

PUP (warsztaty psychologiczne, szkolenia zawodowe, szkolenia wyposażające 

uczestników w wiedzę i umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy); 

 Podejmowane próby kontaktu osób bezrobotnych w potencjalnymi pracodawcami pod 

kątem możliwości zatrudnienia, odbycia stażu. 
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Rezultaty Projektu 

I. W ramach podjętej aktywności: 

• 2 osoby – podjęły zatrudnienie; 

• 1 osoba- podjęta aktywność wolontarystyczną; 

• 1 osoba- podjęła staż; 

• 9 osób – uczestniczyło w warsztatach psychologicznych; 

• 6 osób – ukończyło szkolenie „Wolontariat bez tajemnic”; 

• 2 osoby – ukończyło szkolenia zawodowe („Magazynier z obsługą programu 

komputerowego oraz uprawnieniami na wózek widłowy”, „Sprzedawca z obsługą 

kasy fiskalnej”); 

• 4 osoby – uczestniczyło w projekcie „Czas na aktywność w Gminie Stalowa Wola; 

• 1 osoba – uczestniczyło w Programie Aktywności Lokalnej; 

• 2 osoby – ukończyły Klub Pracy; 

• 1 osoba – ukończyła program „Spadochron”; 

• 1 osoba – uczestniczyła w projekcie „Piękny umysł zdrowe ciało”. 

II. Korzyści wynikające z realizacji projektu w odniesieniu do: 

Instytucji / organizacji - członków Partnerstwa: 

• lepszy przepływ informacji pomiędzy instytucjami, 

• kompleksowe spojrzenie na wspólnego klienta, 

• możliwość dostosowania oferty do oczekiwań osób bezrobotnych, 

• zapoznanie się z kompetencjami instytucji partnerskich, 

• poszerzenie kontaktów z lokalnymi partnerami działającymi na rzecz osób 

bezrobotnych, 

• budowanie systemu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

•  kreowanie pozytywnego wizerunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Powiatowego  Urzędu Pracy oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Rozwoju i 

Integracji „BATNA”, 

• poszerzanie sieci kontaktów. 

Klientów: 

• indywidualne rozwiązywanie problemów, 

•   indywidualne i kompleksowe wsparcie, 

• poznanie nowych osób o podobnych problemach, 

• zindywidualizowany i kompleksowy charakter pracy z klientem, 
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• uzyskania wsparcia ze strony trzech instytucji równocześnie. 

Społeczności lokalnej, systemu wsparcia:  

•  nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na 

terenie powiatu stalowowolskiego w tym m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 w Stalowej Woli, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Fundacja 

Akademia Obywatelska, Inkubator Technologiczny, Regionalna Izba Gospodarcza 

oraz organizacje pozarządowe realizujące swoje zadania w zakresie pomocy 

społecznej. 

 Finalny model będzie upowszechniany i włączany do głównego nurtu polityki 

społecznej, w zakresie działań na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych. 

Ze względu na testowanie modelu współpracy na terenie całego kraju, w zróżnicowanych 

warunkach lokalnych (demograficznych, gospodarczych, społecznych) – co w konsekwencji 

wzmocni możliwość adaptacji modelu do specyficznych warunków – model będzie mógł być 

wykorzystywany szeroko przez ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy i socjalne 

organizacje pozarządowe. 

 Innym podmiotem, z którym MOPS w 2013 roku współpracował w zakresie 

aktywizacji osób wykluczonych społecznie z powodu długotrwałego bezrobocia jest Centrum 

Informacji Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli.   

Kierowani przez pracowników socjalnych klienci MOPS mieli możliwość skorzystania  

z bezpłatnego poradnictwa zawodowego, bezpłatnego dostępu do komputera, drukarki  

i Internetu, uzyskali profesjonalne doradztwo w zakresie pisania CV, listu motywacyjnego, 

które następnie za pośrednictwem poczty e-mail mogli przesłać do pracodawców lub 

wydrukować i doręczyć do zakładów pracy.  

 

7.6.  Wydarzenia okolicznościowe. 

 

 W 2013 roku, wzorem lat ubiegłych MOPS we współpracy z PSS „Społem” 

zorganizował w restauracji „Słoneczna” wigilię dla 120 samotnych osób, klientów pomocy 

społecznej. W menu Kolacji Wigilijnej znalazły się tradycyjne potrawy, wspólnie odśpiewano 

kolędy co wkomponowało się w atmosferę świąt Bożego Narodzenia.  

Całkowity koszt spotkania wigilijnego wyniósł 5 000,00 zł i został sfinansowany  

w ramach zadań własnych gminy. 
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7.7. Kuchnia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  

 

 Przygotowuje posiłki dla uczestników ośrodków wsparcia działających przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej tj. Dziennego Domu Pobytu oraz Specjalistycznej Placówki 

Wsparcia Dziennego Świetlicy „Tęcza” a także uczestników kierowanych przez MOPS do 

Środowiskowych Domów Samopomocy Nr 1 i 2. 

Wydatki w 2013 roku wynosiły  286 988,37 zł, na co składały się następujące pozycje: 

 

 § 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                          1 485,79 

                          (odzież ochronna, środki czystości) 

 § 4010 – wynagrodzenia pracowników                                                           200 838,06 

 § 4040 – tzw. „trzynasta pensja”                                                                       14 233,27 

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                                   33 403,28 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy –                                                                     4 099,00 

 § 4210 – zakup doposażenia                                                                                7 376,60 

 § 4260 – zakup energii                                                                                      12 612,94 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                                      267,60 

 § 4280 – opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników                              250,00 

 § 4300 -   zakup usług pozostałych                                                                     4 221,83                                         

 § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            7 840,00 

 § 4520 – opłata na rzecz JST (opłata za wywóz nieczystości)                              360,00 

  

 

Żywienie. 

Na działalność związaną z przygotowaniem posiłków (przez Kuchnię przy MOPS) dla 

uczestników ośrodków wsparcia w 2013 roku wydatkowano kwotę 120.000,00 zł. 

 

Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco: 

  

 § 4220 – zakup środków żywności                                                                 120.000,00 

      do sporządzania posiłków  

      dla uczestników ośrodków wsparcia.
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VIII OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

8.1. Utrzymanie Ośrodka. 

 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym, obligatoryjnym 

gminy, dofinansowywanym z budżetu państwa. 

 Zgodnie z zapisem ustawowym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników 

socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności w stosunku 1 pracownik na 2000 

mieszkańców. Zatrudnienie pracowników socjalnych w takich proporcjach na wskazanym 

minimalnie poziomie daje gwarancję wykonywania pracy socjalnej w sposób efektywny                      

i skuteczny w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych osób korzystających z pomocy 

społecznej, profesjonalne wsparcie osób lub rodzin znajdujących się w kryzysie, czego 

efektem może być całkowite ich usamodzielnienie w tym finansowe, a tym samym 

uniezależnienie się od systemu pomocy społecznej na dłuższy okres czasu lub nawet na 

zawsze. 

 Sukces pracy socjalnej przekłada się bezpośrednio na wydatki na świadczenia 

finansowe z pomocy społecznej, gdyż koszt działań profilaktycznych jest dużo niższy niż 

koszt następstw powstałych w wyniku niepodejmowania żadnych działań. 

 Przelicznik zastosowany do określenia wymaganej minimalnej liczby pracowników 

socjalnych przekłada się bezpośrednio na zatrudnienie kadry uzupełniającej, „obsługującej” 

pracowników socjalnych (administracja, księgowość). Nadmienić należy, że wspomniany 

przelicznik stosuje się do określenia liczby tzw. pracowników rejonowych. Nie dotyczy 

innych form wsparcia, rozszerzających ofertę Ośrodka, tj. choćby o KIS, poradnictwo, 

działania CWOP i KPS. 

 Zaznaczyć należy, że Ośrodek bezpośrednio wykonuje również usługi opiekuńcze 

 i w tym celu zatrudnia kadrę podstawową, która w związku ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem na tę formę pomocy wymaga systematycznego uzupełniania poprzez 

umowy zawierane z urzędem pracy. W 2013 roku Ośrodek zatrudniał w ramach umów z PUP  

- 15 osób, które wykonywały usługi opiekuńcze. 

Tytułem refundacji części wynagrodzeń tych osób i pochodnych od wynagrodzeń MOPS 

otrzymał kwotę 70.216,34 zł.  

 

 Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku wydatkowano 

5.944.585,98 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 785.063,00 zł.                         

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 5.159.522,98 zł ze środków gminy. 
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 W kwocie tej również zawarta jest opisana wyżej refundacja.  

 

Wydatki  w 2013 r. kształtowały się następująco: 

 § 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                        30.171,74 

       w tym głównie odzież robocza, obuwie, rękawice 

       ochronne, środki czystości dla opiekunek 

       i pracowników gospodarczych 

 § 4010 – wynagrodzenia pracowników                                                        3.577.302,70 

                          socjalnych, konsultantów i specjalistów 

       pracowników księgowo – administracyjnych, 

      gospodarczych, opiekunek i pracowników 

       zatrudnianych okresowo na podstawie umów 

       z PUP, (w tym również 21 nagród jubileuszowych) 

           § 4040 – tzw. „trzynasta pensja”                                                                     240.192,60 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                      582.969,66 

 § 4120 – odpisy na Fundusz Pracy                                                                    56.995,39 

 § 4170 – umowy z osobami fizycznymi wykonującymi usługi  

                           opiekuńcze, przeprowadzającymi szkolenia specjalistyczne  

     dla pracowników, usługi projektowe                                                  82.699,80 

 § 4210 – zakupy materiałów biurowych i środków czystości,                            1.718,99 

      paliwa, doposażenie pomieszczeń w niezbędne meble, 

      sprzęt komputerowy 

 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,                                      12.712,07 

      literatury specjalistycznej -  z zakresu 

      pracy socjalnej i dziedzin pokrewnych,  

      czasopiśmiennictwo, Dzienniki Ustaw, 

       literatura z zakresu prawa pracy, bhp, księgowości 

 § 4260 – zakup energii                                                                                      69.826,24 

 § 4270 – zakup usług remontowych, konserwacja                                            40.451,36 

      przeglądy, naprawy maszyn, urządzeń 

      i pojazdów, bieżące awarie instalacji oraz remont dachu 

 § 4280 – zakup usług medycznych,                                                                    5.280,00 

       wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników 

 § 4300 – zakup usług pozostałych-                                                                 114.189,98 



 

132 

 

      opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty komunalne,  

                           monitoring, usługa informatyczna dot. programu POMOST, 

                          opłaty aktualizacyjne dot. programów finansowo - księgowych 

 § 4350 – zakup usług internetowych                                                                  3.778,25 

 § 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej                                         1.279,92 

 § 4370 – opłat z tytułu usług telefonii stacjonarnej                                          21.488,94 

 § 4410 – krajowe podróże służbowe                                                                   4.426,71 

      w związku ze szkoleniami specjalistycznymi  

 § 4430 – ubezpieczenia rzeczowe                                                             7.101,50                           

 § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         113.654,00 

 §4520 – opłata za zarząd trwały, wywóz nieczystości                                        1.231,29 

           § 4610 -  opłaty komornicze (dot. przeprowadzenia postępowania  

                          egzekucyjnego w sprawie nienależnie pobranych świadczeń  

                          pomocy społecznej)                                      291,47 

 § 4700 – szkolenia pracowników                                                                      24.831,70 

 § 6060 – zakupy inwestycyjne m.in. zakup samochodu na potrzeby  

                          WTZ przy MOPS (przy dof. z PFRON), instalacja alarmowa  

     i monitoringu wizyjnego, komputery                                               166.928,67 

   

 W wydatkach rzeczowych zawarte są koszty przyznawania i dystrybucji świadczeń. 

Zadania własne gminy zostały dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 785.063,00 zł                         

i wydatkowane w sposób następujący: 

 § 4010 – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników                                   476.809,00 

      MOPS w tym dodatki dla pracowników socjalnych 

 § 4040 - „trzynasta pensja” dla części pracowników MOPS                           48.500,00 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                       75.676,00 

 § 4120 -  odpisy na Fundusz Pracy                                                                   10.693,00 

 § 4210 – zakupy materiałów i doposażenia                                                    124.980,00 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                    18.390,00 

 § 4440 – fundusz świadczeń socjalnych                                                           30.015,00
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 Ponadto w ramach zadań zleconych MOPS wypłacił kwotę 3.100,00 zł przyznaną 

przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym zakresie zrealizował 17 świadczeń dla                           

4 opiekunów prawnych. 

 

8.2. Warunki lokalowe. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli od lutego 1994 r. funkcjonuje 

w budynku przy ul. Romana Dmowskiego 1 w Stalowej Woli. Jest to budynek 

dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 898 m2 .  

Na parterze budynku MOPS od września 1995 r. funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu, 

który zajmuje powierzchnię około 180 m2. W zajęciach Domu bierze udział średnio 41 

uczestników, natomiast kadra liczy 7 osób. W związku z powyższym na jedną osobę 

przypada średnio 3,75  m2 powierzchni.  

W budynku MOPS przy ul. Dmowskiego 1 znajduje się 25 pomieszczeń biurowych,  

o łącznej powierzchni 396,90 m2, w których funkcjonuje 79 stanowisk pracy.  

Z analizy warunków lokalowych wynika, że na jednego pracownika w budynku 

MOPS przypada jedynie około 5 m2 powierzchni biurowej.  

Warunki pracy szczególnie dla pracowników socjalnych są bardzo trudne. W chwili 

obecnej pracownicy socjalni skupieni po 4 – 6 osób w jednym pokoju nie mają żadnej szansy 

stworzenia odpowiedniej atmosfery na przeprowadzenie wstępnej rozmowy  

z klientem, zgłaszającym się do Ośrodka po pomoc, gdyż  w jednym czasie w pomieszczeniu 

znajduje się łącznie z klientami 10-12 osób. W takich warunkach trudno jest, uzyskać 

podstawowe informacje o osobie lub rodzinie, czy przeprowadzić rozmowę na temat 

problemów występujących w rodzinie, o których czasami trudno jest także rozmawiać  

w warunkach domowych z uwagi na ich specyfikę (konflikty, przemoc, patologie). 

Większość pomieszczeń nie tylko adoptowanych części korytarzy na parterze czy 

piętrze, ale także w piwnicach zostało zagospodarowanych w celu zapewnienia bieżącej 

działalności MOPS. W chwili obecnej nie mamy już żadnych możliwości wygospodarowania 

jakiegokolwiek pomieszczenia biurowego, a potrzeby nadal istnieją i wymagają zaspokojenia. 

Dzięki przychylności Prezydenta Stalowej Woli asystenci rodziny, którzy dotychczas 

zajmowali szatnię przed salą konferencyjną, znaleźli swoje miejsce w pomieszczeniu  

w Urzędzie Miasta. Obecnie swojego miejsca nie ma specjalista ds. BHP, specjalista ds. 

skarg, interwencji i kontroli wewnętrznej z zakresu pomocy społecznej oraz radca prawny 
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udzielający porad prawnych dla klientów Ośrodka. W związku z tym osoby te zagęszczają 

dodatkowo pokoje innych pracowników.  

Brak jest również w budynku MOPS pokoju do spotkań indywidualnych z klientem, 

 a organizowane grupy robocze w ramach procedury „Niebieskie Karty” z konieczności 

spotykają się w pomieszczeniach piwnicznych Klubu Trzeźwego Życia  z uwagi na zajętość 

sali konferencyjnej przez pozostałe działania KIS-u czy Projektu systemowego „Czas na 

aktywność w gminie Stalowa Wola”.  

Przy tak dużym obłożeniu osobowym pomieszczeń  i prowadzonej działalności MOPS 

nie jest także w stanie zabezpieczyć dla pracowników pomieszczenia socjalnego. Pracownicy 

w przerwie śniadaniowej posiłki spożywają bezpośrednio na swoich biurkach.  

 

W celu realizowania powierzonych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  

w Stalowej Woli zadań na wysokim poziomie niezbędna jest poprawa obecnych warunków 

lokalowych poprzez np. rozbudowę Ośrodka lub udostępnienie innych pomieszczeń.  

 

8.3. Realizacja działań administracyjno – gospodarczych 

 

W  roku 2013 Dział Administracyjno - Gospodarczy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli realizował zadania zapisane w Regulaminie Organizacyjnym 

mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka.  

Między innymi: 

1. Zabezpieczano działy Ośrodka i jego komórki organizacyjne w niezbędny asortyment 

biurowy, publikacje, druki zgodnie z zapotrzebowaniami oraz posiadanymi 

możliwościami finansowymi w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. 

2. Prowadzono sekretariat i wszystkie sprawy związane z reprezentacyjną funkcją 

Dyrektora i Zastępcy Dyrektora. Ponadto przygotowywano pocztę do dekretacji, 

ustalano terminarz spotkań zarówno oficjalnych jak i indywidualnych ze stronami. 

3. Realizowano zadania dziennika podawczego.  

4. Administrowano obiektami będącymi w zarządzie Ośrodka. 

5. Wykonywano przeglądy techniczne roczne i 5- letnie wynikające z ustawy prawo 

budowlane w tym: przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, drożności 

przewodów kominowych, elektryczne ogólnobudowlane. 

6.  Dbano o ład i porządek na terenie Ośrodka. Zaopatrywano w środki czystości 
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niezbędne do utrzymania porządku w pomieszczeniach biurowych. 

7. Prowadzono prace porządkowe na terenach przyległych do obiektów 

administrowanych przez MOPS. 

8. Kontrolowano harmonogram pracy kierowców. Dostosowywano go do realizowanych 

zadań i potrzeb pracowników. 

9. Monitorowano stan techniczny samochodów oraz przestrzegano terminowych 

przeglądów. 

10. Rozliczano karty drogowe kierowców. 

11. Monitorowano korespondencję oraz rozliczano faktury za listy i przesyłki 

wychodzące z Ośrodka. 

12. Zabezpieczano terminowe przedłużanie umów w następujących zakresach: 

a. Ubezpieczenia majątku Ośrodka. 

b. Licencji na programy komputerowe.  

c. Telefonii komórkowej i stacjonarnej. 

13. Dbano o terminowe dokonywanie opłat w zakresie: trwałego zarządu, BIP, hostingu 

strony www. 

14. Archiwizowano bazy danych, przygotowywano i wysyłano sprawozdania i zbiory 

centralne, instalowano aktualizacje i poprawki w programach używanych w MOPS, 

instalowano oprogramowania użytkowe w nowo zakupionych komputerach, 

instalowano drukarki, sprawdzano sprzęt przeznaczony do likwidacji. 

15. Aktualizowano stronę www.mops-stalwol.pl w najświeższe aktualności z życia 

Ośrodka oraz w informacje dotyczące najnowszych zmian w przepisach. 

16. Redagowano Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka. 

17. Prowadzono zamówienia publiczne zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych 

oraz obowiązującym w MOPS Regulaminem zamówień poniżej 14.000 euro.  

 

W 2013 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zostały 

przeprowadzone następujące niezbędne remonty: 

-  remontu dachu na bocznych częściach budynku wraz z orynnowaniem, 

-  montaż instalacji alarmowej w całym budynku wraz z monitoringiem wizyjnym na 

    zewnątrz, 

- remont pomieszczeń Ośrodka (w ramach praktyk organizowanych w związku 

    z uczestnictwem klientów MOPS szkoleniach zawodowych został wyremontowany  

    jeden z pokoi biurowych oraz pomieszczenia Klubu Trzeźwego Życia) 

http://www.mops-debica.pl/
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W 2014 roku planowane są dalsze pracy remontowe przy budynku MOPS. Między 

innymi zaplanowano: 

- ostateczne dokończenie prac przy dachu – remont gzymsu, 

- remont schodów główny i bocznych, 

- montaż instalacji p.poż. w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego, 

- montaż klimatyzacji w pomieszczeniu IT ( tzw. serwerowni), 

- wymiana drzwi wejściowych, 

- remont przyłącza kanalizacyjnego, 

- remont sali konferencyjnej (sfinansowany z pozyskanych środków w ramach projektu 

  rewitalizacji społecznej „Od rewitalizacji do integracji”), 

- bieżące prace remontowe w pomieszczeniach Ośrodka.  
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PODSUMOWANIE 

 
WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH 

I DOFINANSOWANYCH Z BUDŻ ETU PAŃSTWA w 2013r. 

LP ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
WYDATKOWANA 

KWOTA 

ŁĄCZNIE 

WYDATKOWANA 

KWOTA 

1 85154 ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI                          

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 
ŚWIETLICA 
KLUB TRZEŹWEGO ŻYCIA 

 

 

183940,55 

30687,86 

214628,41 

2 85203 DZIENNY DOM POBYTU 

- budżet gminy 

 

274651,24 
274651,24 

3 85203 ŻYWIENIE W OŚRODKACH WSPARCIA 1 20000,00 1 20000,00 

4 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W 

RODZINIE 

 

23123,63 
23123,63 

5 85206 WSPIERANIE RODZINY 

- budżet gminy – asystent rodziny 

-budżet gminy – koszt pobytu dzieci w pieczy   

  zastępczej 

- dofinansowanie budżetu państwa – asystent 

rodziny 

 

30416,85 

170138,18 

 

100814,00 

310369,03 

6 85213 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE –                                 
- dotacja z budżetu państwa  

 

120876,34 
120876,34 

7 85214 ŚWIADCZENIA Z POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

- budżet gminy 

- dotacja z budżetu państwa na tzw. 

gwarantowaną część zasiłków okresowych 

 

3 282317,27 

1 692170,61 

4 974487,88 

8 85216 ZASIŁEK STAŁY –  

- dotacja z budżetu państwa  
1 309203,94 1 309203,94 

9 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

- budżet gminy 

- dotacja z budżetu państwa 

 

5 159522,98 

785063,00 
5 944585,98 

10 85295 DOŻYWIANIE „Program państwa  

w zakresie dożywiania” 

- budżet gminy 

- dotacja z budżetu państwa 

 

 

774999,70 

1 625200,00 

2 400199,70 

11 85295 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 15671,60 15671,60 

12 85295 CENTRUM WSPIERANIA 

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ 
           7116,00 7116,00 

13 85295 DOPŁATA DO ŚWIETLICY 108578,09 108578,09 

14 85295 KUCHNIA 286988,37 286988,37 

ŁĄCZNE WYDATKI FINANSOWE 

 
16 110480,21 16 110480,21 
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WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH  W 2013 R. 

LP ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
WYDATKOWANA 

KWOTA 

ŁĄCZNIE 

WYDATKOWANA 

KWOTA 

1 85219 WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA 

PRAWNEGO 
5178,01 5178,01 

2 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

PSYCHIATRYCZNE 
563791,13 563791,13 

 WYDATKI  ŁĄCZNIE 

- z budżetu państwa 
568960,14 568960,14 

   

 

 

WYDATKI  INNE 

LP ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
WYDATKOW

ANA KWOTA 

ŁĄCZNIE 

WYDATKOWANA 

KWOTA 

1 85195 OBSŁUGA UBEZPIECZEŃ 

ZDROWOWNYCH- finansowanych ze 

środków publicznych 
          824,00 824,00 

2 85219    

           

              (7) 

            (9) 

              (9) 

PROJEKT „Czas na aktywność w gminie  

Stalowa  Wola” 

- zadanie zlecone 

- zadanie dofinansowane z budżetu państwa 

- udział własny gminy (środki gminy) 

 

 

355924,62 

18843,11 

56972,50 

431740,23 

3 

 

 

85311 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

- finansowanie PEFRON (90%) 

- finansowanie zadań własnych powiatu (10%) 

 

739.800,00 

82.200,00 
822.000,00 

 

ŁĄCZNIE 

 

1 254564,23 1 254564,23 

  

Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. MOPS 

wydatkował  17 934 013,58 zł, z czego 7 399 888,76 zł pochodziło z budżetu państwa, 

 a 10 534 124,82 zł  z budżetu gminy. Udział gminy w finansowaniu zadań z pomocy 

społecznej wyniósł 58,74 %.  

Na działalność WTZ wydatkowano kwotę 828 976,00 zł, z których 90% sfinansował 

PEFRON, a 10% pochodziło z budżetu powiatu ( w ramach realizacji zadań własnych).  

W 2013 roku MOPS kontynuował kolejną część systemowego projektu aktywizacji 

osób bezrobotnych pn. „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”. Całkowity koszt 

realizacji projektu wyniósł 431 740,23 zł,  z czego 56 972,56 zł stanowiły środki własne  

w ramach 10 % udziału gminy, a pozostała część finansowana była przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w ramach środków unijnych. 



 

139 

 

Z uwagi na zawarty Aneks do umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Rzeszowie na lata 2013 - 2015 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

projekt systemowy będzie kontynuowany przez kolejne lata. W latach 2014 - 2015 Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli wsparciem w ramach kontraktów socjalnych 

zawierających instrumenty aktywnej integracji obejmie łącznie 56 osób bezrobotnych  

i nieaktywnych zawodowo.  

Na realizację działań w ramach projektu systemowego w 2014 roku MOPS  pozyskał   

ze środków unijnych kwotę 491 374,69 zł.     

W roku sprawozdawczym działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

opierała się również na kontynuowaniu podjętych w 2012 roku zadań nałożonych na gminę  

w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

W celu udzielenia pomocy gminom, które wykazują znaczną aktywność w zakresie 

pomagania niewydolnym rodzinom Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza 

konkursy w wyniku, których można uzyskać część finansowania z budżetu państwa na 

wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny. 

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do konkursu i  otrzymał 

kwotę 100 814,00 zł na zatrudnienie 4 asystentów rodziny, co stanowiło 76,65% łącznie 

poniesionych kosztów. Również w roku 2014 MOPS aplikował o dotację Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej uzyskując kwotę 101 398,00 zł na kontynuację zatrudnienia 4 

asystentów rodzin. 

Podkreślić należy, że realizacja powyższych zadań nakłada na gminę także obowiązek 

ponoszenia coraz wyższych kosztów w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci  

w pieczy zastępczej, które z roku na rok będzie wzrastało w związku z corocznym 

procentowym wzrostem udziału gminy w partycypowaniu w tych kosztach.  W 2013 na ten 

cel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 170 138,18 zł i należy liczyć się 

ze wzrostem kosztów jakie poniesie gmina  w tym zakresie w roku 2014, co jest wynikiem 

wzrostu do 50 % kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej, skierowanych przez Sąd w latach 

ubiegłych. 

 Pomoc społeczna podlega ciągłym przemianom stawiając przed pracownikami 

Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej nowe wyzwania w zakresie podejmowania działań 

aktywizacyjnych o charakterze pozamaterialnym, kierowanych głównie do klientów,  

u których występują problemy z tytułu niezaradności życiowej i materialnej spowodowanej 

różnego rodzaju niepowodzeniami życiowymi, w tym bezrobociem, patologią, uzależnieniami 

(nie tylko od alkoholu), bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, itp.   
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Obecne trendy w polityce społecznej kształtują się w kierunku aktywizacji  

i integracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. 

Aktywizacja, jako działanie socjalno-wychowawcze ma prowadzić do podniesienia poziomu 

aktywności osób marginalizowanych, zwiększenia ich udziału w życiu społecznym, również 

przez intencjonalne wywoływanie zmian w postawach, poglądach, wzorach, stylach  

i sposobie życia tych grup społecznych. Cel ten można osiągać poprzez wprowadzenie 

trzeciego modelu pracy socjalnej (obok pracy z indywidualnym przypadkiem i  modelu pracy 

grupowej) mało jeszcze popularnego w pomocy społecznej, tj. metody pracy środowiskowej – 

Organizowanie Społeczności Lokalnej, w oparciu o profesjonalną pracę pracowników 

socjalnych.  

Metoda ta opiera się na takich zasadach jak: 

 edukacyjna rola pracownika socjalnego w zakresie nowych form rozwiązywania 

problemów społecznych, odkrywania nowych wartości, niewykorzystanych 

umiejętności pojedynczych osób, mobilizowania do wspólnej korzyści i tworzenia 

sytuacji do wzajemnego uczenia się, 

 bezpośrednia praca z mieszkańcami danego obszaru ( bloku, dzielnicy),  której celem 

jest podkreślanie znaczenia wspólnego działania, budowanie pomiędzy nimi relacji 

opartej na bezpośrednich doświadczeniach, uruchomienie w nich energii do 

podejmowania działań na rzecz dobra własnego i otoczenia sąsiedzkiego, 

 mobilizowanie zasobów instytucjonalnych, poprzez uruchomienie nowego podejścia 

instytucji i organizacji działających w społeczności lokalnej, wykraczającego poza ich 

rutynowe działania, budowania sieci współpracy, 

 wypracowanie zintegrowanego systemu działań i innowacyjnych form pomocy, w tym 

samopomocy. 

Działania te mają doprowadzić do odejścia od konsumpcyjnego postrzegania pomocy 

społecznej a w konsekwencji wykształcenia postawy: 

- od bierności do partycypacji, 

- od pomocy do samopomocy, 

- od perspektywy klienta do perspektywy partnera. 

Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych jest działaniem, 

które odnosi się zarówno do bezpośrednich adresatów pomocy społecznej jak i do środowiska 

lokalnego, mogącego dawać nieformalne wsparcie tymże osobom i rodzinom. 
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Pomimo niezadawalających warunków lokalowych, wychodząc naprzeciw 

zapotrzebowaniu na innowacyjne działania  w pracy z klientem pomocy społecznej od 2013 

roku wprowadzono zmiany w strukturach Ośrodka poszerzając Dział Pomocy Środowiskowej 

o Integrację Społeczną, zastępując Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  

i Koordynacji Programów Lokalnych Zespołem Koordynacji Programów Społecznych i Pracy 

ze Społecznością Lokalną oraz wprowadzając Zespół Asysty Rodziny. 

W 2014 roku zaplanowane są działania w ramach realizacji Programu Aktywności 

Lokalnej „Nowy dzień” skierowane do mieszkańców Stalowej Woli z bloków przy ulicach: 

Kilińskiego 2, Podleśna 2, 1- go Sierpnia 22 , osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Program nakierowany będzie na wdrażanie przez MOPS na terenie Stalowej Woli modelu 

organizowania społeczności lokalnej w ramach metody środowiskowej pracy socjalnej ze 

społecznością lokalną. Pracownicy MOPS – organizatorzy społeczności lokalnej oraz 

animator lokalny zatrudniony w ramach kosztów projektu wspólnie z mieszkańcami bloków 

będą prowadzić działania aktywizacyjne dla osób zamieszkujących w tych blokach oraz ich 

rodzin. Program ten został włączony w projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w gminie 

Stalowa Wola”.  Łącznie w projekcie w latach 2014 - 2015 będzie uczestniczyć 66 osób, 

klientów pomocy społecznej zamieszkujących na terenie Stalowej Woli. 

 Projekt zakłada również działania o charakterze środowiskowym w tym miedzy 

innymi wycieczki integracyjne dla rodziców wraz z dziećmi do Kolbuszowej i Nowej Dęby, 

Zamościa, wyjścia do kina. 

 Ponadto z analizy dotychczasowych działań w Klubie Integracji Społecznej 

zauważyliśmy potrzebę poszerzenia działań dla jego uczestników o szkolenia zawodowe  

i staże oraz potrzebę pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację takich przedsięwzięć. 

Z tego względu pracownicy MOPS, w tym Kierownik KIS opracowali i przygotowali projekt 

aktywizacji społeczno – zawodowej 20 mieszkańców Osiedla Śródmieście w Stalowej Woli 

w ramach Klubu Integracji Społecznej w wieku 18 – 30 lat na rok 2014 pt. Program 

Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji”. Projekt w ramach procedury 

konkursowej otrzymał dofinansowanie i jest już realizowany na terenie gminy. W ramach 

Programu obok działań aktywizacyjnych sfinansowane zostały również koszty remontu  

i wyposażenia sali MOPS na potrzeby zajęć w KIS oraz działań środowiskowych na terenie 

Parku Miejskiego i Parku 24 w Stalowej Woli. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się również w przygotowanie programu 

rewitalizacji społecznej osiedla Rozwadów i Fabrycznego ramach Priorytetu 9.2 Wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i 
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wiejskich wpisanego w Projekt: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na lata 2014-2020, 

przygotowywanego przez Gminę Stalowa Wola.  

Celem głównym zaplanowanych w projekcie przez MOPS działań jest stopniowe zaprzestanie 

postrzegania osiedla Rozwadów i Fabrycznego, jako środowisk patogennych  

i nieatrakcyjnych dla mieszkańców miasta Stalowej Woli, poprawa jakości życia oraz 

pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród mieszkańców. 

 

Zgodnie z planami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i przygotowywanymi 

zmianami w ustawie o pomocy społecznej od 1 stycznia 2015 roku ma ulec zmianie sposób 

funkcjonowania pomocy społecznej. Założeniem prowadzonych prac legislacyjnych w tym 

zakresie jest: 

 dokonanie zmian struktury organizacyjnej obecnego systemu, polegającej przede 

wszystkim na oddzieleniu zadań o charakterze „czysto” administracyjnym (wypłata 

świadczeń pieniężnych) od funkcji stricte pomocowych (wsparcia społecznego); 

 dokonanie podziału problematyki pomocy społecznej na dwa segmenty zagadnień:  

1) obszar wsparcia i pomocy społecznej 

2) obszar usług socjalnych; 

 świadczenie pracy socjalnej jako podstawowego instrumentu pracy z klientem  

 wzbogacenie instytucjonalnych form środowiskowych kierowanych do różnych 

kategorii osób (praca indywidualna, grupowa, grupy samopomocowe, realizacja 

lokalnych projektów aktywności społecznej), 

 określenie roli pracownika socjalnego w środowiskowej pracy socjalnej jako 

animatora, mediatora i lokalnego polityka. 

Nowy projekt ustawy o pomocy społecznej precyzuje też, że w związku ze 

standaryzacją pracy socjalnej gminy będą musiały w przeciągu trzech lat od wejścia w życie 

nowych przepisów osiągnąć obowiązkowo wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych- 

w proporcji jeden na maksymalnie 50 rodzin lub środowisk. Obecnie jeden pracownik 

socjalny może przypadać maksymalnie na 2 tysiące mieszkańców.  

Zaznaczyć należy że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli dzięki 

kadrze, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, pomimo bardzo trudnej 

sytuacji lokalowej, stara się na bieżąco reagować na pojawiające się zmiany oraz wychodzić 

poza schematy dotychczasowych rozwiązań w systemie pomocy społecznej posługując się już 

możliwościami, które pojawią się w znowelizowanych przepisach ustawy o pomocy 

społecznej. 


